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Revisitamos a legislação 
samos a emitir o nosso 

ICMS. Substituição Tributária. 
Limites da Solidariedade 

Hugo de Brito Machado 
Hugo de Brito Machado Segundo 

A solidariedade entre sujeitos passivos da obrigação tributá-
ria só pode decorrer da existência de interesse comum na situação 
que constitua seu fato gerador, ou de expressa previsão na lei. 

Não existe interesse comum entre comprador e vendedor de 
mercadorias, de sorte que não existe solidariedade entre eles em 
decorrência de serem colocados em uma relação tributária como 
substituto e como substituído. 

Dispositivo de lei que eventualmente afirme existir solidarie-
dade entre substituto e substituído só é aplicável ao caso de inadim-
plemento, por ambos, do dever tributário. 

O dever tributário do substituído é adimplido pela cobrança, 
ou desconto, do valor do tributo, feito pelo substituto em obediên-
cia à lei que o determina. 

Tendo o substituído suportado o ônus do imposto pela forma 
determinada em lei, desaparece inteiramente sua responsabilida-
de tributária, não se podendo admitir a solidariedade como forma 
de obrigá-lo a suportar o tributo uma segunda vez. 

Consulta 
Consulta-nos a "Refinaria X", por intermédio de seu advoga-

do, o Dr. .... a respeito da responsabilidade, em caso de substitui-
ção tributária, expondo para, ao final, perguntar o seguinte: 

"A Consulente é pessoa jurídica de direito privado que se dedica ao 
refino de petróleo no 'Estado Y'. 
Pretende realizar operações de comercialização de 'Gasolina A' a 
distribuidoras de combustíveis estabelecidas no próprio 'Estado V, 
e pretende compensar o ICMS devido tanto na modalidade ICMS 
próprio, como na modalidade ICMS substituição tributária, com 
precatórios onde figuram como devedor o 'Estado V. 
Além disso, pretende comercializar a partir de sua planta de refino, 
localizada no 'Estado Y', para distribuidoras localizadas em outros 
Estados da Federação. Considerando que com base na previsão 
Constitucional e demais legislações infraconstitucionais, todo o 
ICMS é devido, pela modalidade de substituição tributária, para o 
Ente Federado destinatário da mercadoria, e que a Consulente pre-
tende compensar o referido ICMS devido ao Estado destinatário 
com precatórios que tenham como devedores estes Entes Federados, 
pergunta-se: 
la) Os adquirentes (substituídos) das mercadorias comercializadas 
pela Consulente poderão sofrer qualquer tipo de cobrança em face 
de uma suposta solidariedade? 
2) E legítima a atribuição de responsabilidade solidária aos adqui- 
rentes das mercadorias comercializadas pela Consulente?" 	1 

Parecer 
1. Os Sujeitos Passivos da ( 
1.1. Segundo a doutrina dos 

O sujeito passivo da obri 
mento, está sempre ligado ao 
jeto o tributo, dúvida não poi 
único, inciso 1, define o contr 
situação que constitua o resp 
de relação entreo responsável 
passivo. 

E indiscutível, portanto, c 
cipal ou acessória, há de ter ri 
Não pode a lei eleger arbitrai 
tributária sem que tenha o dei 
te obrigação. 

Em face da doutrina, podi 
butária, a saber, o contribuint 
boração do Código Tributário 
obstante, ela subsistiu na douti 
tunas algumas considerações 

A substituição tributária r 
de a terceiro, apenas indiretair 
mesmo ser considerada uma: 
Sua consideração como categ 
de simples atribuição de respc 
buinte, em face de sua estreit 
cessidade de se manter ligado 
é a pessoa que pratica o fato 

Há, ainda, quem se refira 
lar da capacidade contributiva 
incidência tributária, ficando 1 
contribuinte de fato. 

Alfredo Augusto Becker c 
tribuinte e do substituto legal 
entre incidência econômica e 
no. Contribuinte de direito é 
substituto. Ambos participam 
voda relação obrigacional trit 
ca. Ele é o titular da situação c 
cidade contributiva. Já  substi 
gacional tributária, mas distin1 
dica, não a econômica. Em oui 
tuação tomada como signo pi 
sujeito passivo da obrigação tr 
lar a administração e cobrança 
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Já o responsável tributário, segundo Becker, é a pessoa estranha à relação tributária, de 
quem o Estado pode cobrar o tributo se o contribuinte não satisfizer a obrigação tributária. 
Em suas palavras: 

"O responsável legal tributário não é contribuinte 'de jure'. Ele é sujeito de uma relação jurídi-
ca de natureza fiduciária. O dever jurídico que o responsável legal tem perante o Estado é dever 
jurídico dêle próprio, todavia é dever jurídico de prestação fiduciária, não de prestação tributá-
ria." 

Assim, nos impostos sobre o consumo, como é o caso do ICMS, por exemplo, o contri-
buinte seria o consumidor. Ao atribuir a condição de contribuinte desse imposto ao comer-
ciante, industrial ou produtor que promove a saída das mercadorias, o legislador estaria crian-
do um contribuinte substituto, que seria o contribuinte de direito, por oposição ao contribuinte 
de fato que seria o que suporta o ônus tributário. 

Não nos parece que se deva considerar contribuinte aquele que suporta o ônus do tribu-
to como simples decorrência de uma circunstância econômica. Sem lei que o estabeleça. O 
contribuinte é sujeito passivo da obrigação tributária porque está diretamente ligado ao fato 
definido em lei como necessário e suficiente ao nascimento da relação jurídica que a con-
substancia. Está ligado ao Fisco através de relação jurídica, sendo inadmissível, portanto, a 
expressão contribuinte de fato. 

Por outro lado, o contribuinte substituto é a pessoa legalmente designada pela lei para 
substituir o contribuinte em determinada situação, por simples conveniência da Administra-
ção Tributária. 

Seja como for, importa-nos examinar os sujeitos passivos da obrigação tributária em face 
do que estabelece o Código Tributário Nacional. 

1.2. Nos termos do Código Tributário Nacional 
1.2.1. Duas espécies de sujeito passivo 

O Código Tributário Nacional distinguiu duas espécies de sujeito passivo da obrigação 
tributária, a saber, o contribuinte e o responsável tributário. Como vimos no item preceden-
te, a doutrina jurídica, construída antes de seu avento, cogitava de outras figuras, especial-
mente sob a influência da doutrina estrangeira, mas tais figuras devem ser utilizadas apenas 
para explicar certas situações específicas. 

Seja como for, não temos dúvida de que em face do Código Tributário Nacional, pode-
mos afirmar que em nosso Direito positivo existem duas espécies de sujeito passivo da obri-
gação tributária, a saber, o contribuinte e o responsável tributário. 

1.2.2. Contribuinte 
O contribuinte é o sujeito passivo por excelência das obrigações tributárias, sejam elas 

principais ou acessórias. No dizer do Código Tributário Nacional, é a pessoa ligada pessoal 
e diretamente à situação que constitui o fato gerador da obrigação principal, ou acessória. 

E contribuinte a pessoa, natural ou jurídica, que tem relação pessoal e direta com o fato 
gerador do tributo. O contribuinte é o devedor do tributo. E pode ser também responsável 
por seu pagamento, como de um modo geral acontece. Basta que a lei não atribua tal res-
ponsabilidade a outrem. Ou, se o fizer, reserve também ao contribuinte responsabilidade, 
solidária ou subsidiária. 

O contribuinte é, na verdade, o sujeito passivo por excelência da obrigação tributária 
principal, vale dizer, da obrigação de pagar tributo. Na lição autorizada de Eusébio Gonzá-
lez García: 

BECKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 1963, p. 511.  

Rev 

"Nadie duda que ei sujeti 
o contribuyente, es cl suj 
zón, que dl debería ser ei 

Por conveniência da Ad 
tributo pode ser atribuída a 
ao fato gerador da obrigação 
pagamento do tributo. Tem-,,  
do Código Tributário Nacioj 

Também por conveniên( 
tuído por outra pessoa à qua 
butáio Nacional não tenha 1 
substituto, essa figura termii 
que a pressão fazendária ter 
ponsável, mas do contribuin 

1.2.3. O responsável tributá 
E responsável a pessoa, 

te, vale dizer, sem ter relaçã 
fazer o recolhimento respeci 
mas tem a responsabilidade 

O responsável, exatame 
de exigi-lo. Trata-se, porém, 
forma, dependentes umas d2 
existem o sujeito ativo e o su 
bem com a responsabilidade 
ponsável a quem não é contri 
rã, o responsável não tem o 
é desdobramento. Tem apea 
direito de cobrar a dívida do 
jeição em relação ao sujeito 
belece entre o responsável e 
direito de haver do contribuii 
responsabilidade, posto que 
dizer, o responsável tributári 

Insista-se, porém, na ali 
Fisco, ao contribuinte, subsisi 
relação tributária subsistente 
cada que foi para a relação c 

Para maior clareza do q 
renda, e sua forma especial 

1.2.4. O exemplo do imposte 
A falta de consideração 

nas uma relação jurídica, PC 
instituindo duas outras relaçi 
butarista a situações de perp 

2  GARCÍA, Eusbio González. "Su 
XVI! Jornadas Latinoamericana.s 
cia! Pons, 1997, p. 25. 



	

çz d  'L661 'SUOd IP 	•LLÇ d 'E961 
-ij 	:pup 	9661  aqniao 'ivzpuj ap vua8vi.w - opvinqj oz/daiau ap svuvayawvouprj EVPVU.'Of JL4X 
su soptusidt soprns sop ugio 	sousnquj sqsuods>j X 1issj uçoÇns,, zwzuoo o1qsn  'vj»vo 

opiprxojd.iod op soQ5n2s 
-Lfl o .I1AOJ opod 'j-ioiui L,  wgquml unssd onb soippnÍ so512i si&nno snp opuni1su 
'apvp/qvsuodsaI up oaippn[.iaap o indos opod !oj  r onbiod 'oippnÍ o5tjo.i um siu 
-ode ououwuss000u tgjoqlu ou uuulnqlji o5iuqo r onb op o 5.iopisuoo op ullnj v 

ajuofvu vpuai ap oodwi op ojdwara 

auofvu umoppm owoo p1o2quoo uímopimi op Itmodso 13UUOJ uns o 'puo.I 
op osodwi o oidmoxo  owoo sowowol 'opuoijdxo riso  os onb op RzOJRID 10111111  Mud 

ounqw IoAsuodso1  o o 'owinqi.uuoo 'ojo oiiuo  upupi ouSuloi r rjud LoJ onb ipio 
-osop 'oiuinquluoo  op apvpijiqvsuodsai t oluosnu jiso opod oiuoisisqns oi5ioi 
assou onb 9S  soipJnÇsoijo1 siino  sirnp sjonbip o5iuo oissqns 'oiuinqi.nuoo ou loisa 
o 'OAI]19 opoÇns o ugil onb vlípinq!.íl op5vjai i onb op o3m1J1 u 'w9Jod 'os-2s!suI 

ouinqui IoAsuodso1 o 'Jozp 
oA 'OAIIU oioÍns o oirnuod  o5ioÍns op opiiso aio opioojoo 9 onb oisod  'oppjiqsuodsoi 

W31 'o1oJ Ripojoi ESSOU 'oiuinquiuoo o 'oiso  o 'oinqui O oiurnqnuoo  op JOA10q op oioip 
o moi ji 011100 o 'oAuE oiiofns  9 joAsuodsol o 'oiunqiiuoo  o o 1oAsu0dsoJ  o  o.iiuo  000joq 
-uso os onb 'O5EoJ E.I!0OJOi EUIflN Einq!1i O5Ej01 Up OAI2E oiiofns oi oioi aio 05101 
-ns op opiso  o 'J0zp OjUA 'apvpyzqvsuodsai E oiunq.iiuoo op upiAjp E .iElqoO op oiIoJ!P 
o 'omsom oisi iod 'o 'oqE EpIAJp JE2Ed op ooipJJnÍ jqAop o sEuodE woj oluouiu.iqopsop 9 
junb up .iinqui o5jo u op!sol  onb ou2nq.ii  oolppnÇloAop o moi ou joAsuodsoi O 'El 
-ioi.uud up oluoi.uElqopsop 9 onb 'o5EjoJ Epunos EiSOfJ oiumqpiuoo 9 ou wonb E joASu0d 
-soj op o5ipuoo 1 .nnqpii O1 101 EIod EEJ0 o5EoJ u 9 E.iinØ  opupijiqusuodsai u moo mq 
-mEl o .IOAop o moo 0253  o2urnqJiuoo o o oosj o oAissEd oiiofns  o o 0ATIE oiioÇns  o molsixo 
jEnb nu 'uup oiuowEpdold Euinqui o5EjoJ E 9 EUIfl sinno sEp smn soiuopuodop 'Eu.uoj 
E1.100 op 'o SUP1C211j2jui uioqwo 'SIflUIISIP SEO!PJJnÇ  SOQ5E1OI op 'U19.IOd 'os-EIEII oI-!xo op 
OilOJip O 0S3 EIIUOO  wol  'o2nq.fl  op iopoAop 9 0U onbod oiuouiuixo  'joAsuodsoJ O 

n030joqE2so UIISSE 101 E onbod o2uomuEd  nos iod apvpqvs'uodsdJ E moi sw 
'oinqiii op opatap O 9 0N ioj Ep Esso.Idxo osodsp od oAnoodsoi oiuomq000i o JOZEJ 
E EEUO nso 'oinqui op J0EJ0 OiEj o moo ioiip o iuossod  0EjOl jo aios 'iozp OJEA '02 
-uinquiuoo op o5ipuoo E IflSOAOJ aios 'onb Eoip;lnÍ no jEJflIEU  'Eossod E /a4psuodsaJ 

oJpnqp,z la4psuodsaJ Q 

-LIJOA os oiuE!pE  omoo 'oin2isqns oiuinquiuoo op SEU! 119A1suod 
-Sol 0 EIEII  OS  ON OLfl212SUO3 EU IEIJEOUO JOZEJ iod nouuiuoi Ei.IpuozEJ ossoid E onb 
OAJS5IULIOd op JiilEd E 'O2!OJ!Q OSSOU aio EPIZflPOJIUI opuos nouluLiol Elfl!J ESS0 'oinipsqns 
oiuinquiuoo no  'opinq.n oiniisqns op EJnJ n EiOU9JOJoJ 012J EqUOI OU IEU013EN opinq 
-!JJ. op9J o ioqw oinq.ii  o iuud op JOAQP o inquE iOj E JEnb R Eossod EJIflO iod op;nl 
-nsqns ios opoci oiuinq.iiuoo  o 'Eu2nqJJ oEJ1S!U!wpv up  E!0U9!UOAUOO  .iod W9qlUEJ.  

1EU010EN ouinqpj  °!P9D  Oj 
III  OS1OU1 'jj 11E OU E1SLAOJd 'joAsuodsoJ op EifljJ E ou u2 '0S-UIoj oinqiii Oj  oiUo1.UEEd 
ojod opEp!jiqEsuodsol E 'jROj oisodm jod 'oumssE 'uiJinqpi  oSEuqo E JOEJ0 OiuJ  OE 
EPEUO!OEIOJ OIUOUJEI0J!P O lEOssod .iuiso aios 'onb Eossod EjiflO  E Ep;nqJ2u lOS OOCI oinqii 
op o1uouJEd ojod opEpljiqEsuodsol E Li .ninq!jjL OfEI1S!U!WPV LIP E!0U9U0AUO3  JOd 

;ouuinqui oAIsud oiofns oniun jo lOS ujioqop 19 onb 'u9z 
-El E3jEJ  Oj ou Á 'osuojd uo!nb  uq 'suI s uouojooxo iuod oATsud oioÇns 10 so 'oiuonquiuoo o 
.IOpflop to  oiuowso!duns o 'p!uOiEw uuuinquiuçiio2qqo u op 0AISEd oiofns onb upnp OIPEN,, 

LZL 	L6L U o!Jnquj oieJirj °P 3RlC!G eISIA02 

-t,zuoD Oiq9Sfl3 op EEZUO 
EiJ?inqui 0ELIO up Elo! 

'opupIf!quSuodsal O2UnqiJiI  
lu) Efl!JIE 0U !01 E On 

laApsuodsaJ W9qmEl 105 0p 
oiuj o moo Elolip O juossod 

•E!J9sSoOE no 'jdiuud O; 
jEoSSod EpEiI EOSS0d E 9 'E 
SEjO IIIEÍOS 'SEJinqui sooSt  

-uqo up 0ALSSEd oiiofns op s 
-opod 'IEUOI3EN ouinquj, C 

SEUodE 5EPEZIIIIfl lOS tUOAO 
-juioodso 'SEJfl1J SEIIflO op 1 
-uop000id 111011 OU SO1U1A OU] 
ouuqo up OAJS5Ed oiiofns 

OOEJ 1110 111JiflU3 o5uuqo 1 

-EJ1SU11.up'q up m3U91U9Au03 
E113d 101 EJOd LpLugisop OIUOL 

E 'ouui.iod '!0AJS5ImPEu! opu 
4100 u onb cai p;inf o5EjoJ E 
OIEJ OE OpEij OIUOWEIOJ!p 
O E0qE1S9 o onb 121 aios.  
-nq.0 op snu9 o u.iodns onb 

oluinquluoo ou oisodo iod,,  
-MIJO E!JE3SO JOpujSioj O 'SEU 
-1011100 ou oisodmt ossop OIUI 
-piuoo o 'ojckuoxo iod 'svoi 

-inqu ousoad op ou 'uuton 
.IoAop 9 OPEIS3 o oiuujod moi p 
i .pjjnf O1lEpJ EWfl op OI10ÍflS  9;@ 

_cJ2nqli oEJqo E JOZJSI1 
op 'uLmlnqljl Ou1oJ u EqUEJ2 

L6L 5A 



122 	 Revista Dialética de Direito Tributário n 2  191 Rev 

o Código Tributário Nacional diz que o contribuinte do imposto é o titular da disponi- 2.2. Substituição tributária 

bilidade econômica ou jurídica da renda. 3  Mas admite que a lei pode atribuir à fonte paga- 2.2.1. Substituição tributári 

dora da renda a condição de responsável pelo pagamento do imposto cuja retenção e reco- Na legislação específica 

lhimento lhe caibam fazer.' ça antecipada a pretexto de i 
o titular do rendimento não deixa de ser contribuinte pelo fato de haver a lei atribuído à Ocorre que a Fazenda P 

fonte pagadora a responsabilidade pelo pagamento do imposto. É contribuinte, sim, e por Pa a arrecadação dos tributc 
fórmula de antecipação do I isto mesmo se submete ao desconto do valor do imposto. Mas sua responsabilidade é excluída 
trina tem chamado de substi pelo fato do desconto efetuado pela fonte pagadora, que se torna, esta sim, responsável pelo 
tribuidor a condição de conti pagamento do valor correspondente ao Fisco. 

o contribuinte do imposto de renda não deixa de ser sujeito passivo da relação tributá- uma forma deturpada de sub 

ria pelo fato de haver a lei atribuído a condição de responsável à fonte pagadora do rendi- dita, e a antecipação. 
Em relação a algumas n 

mento. Por isto mesmo, se o desconto não for efetuado, ele continuará a ser também respon- 
cipada do ICMS, sem substi 

sável. Responsabilidade que decorre precisamente de sua qualificação como contribuinte, e da mercadoria no território c 
que restaria afastada pelo fato do desconto que, para ele, consubstancia o adimplemento do zo a partir desta, mas sempr 
dever de pagar o imposto. Em outras palavras, o fato de sofrer o desconto do imposto de renda créditos do imposto. 
consubstancia, para o titular do rendimento, uma forma de adimplemento do seu dever de 
pagar o imposto. E por isto, se já cumpriu o seu dever de pagar, por uma forma legalmente 2.2.2. Autorização constituc 
estabelecida, não é razoável admitir-se que continue sendo responsável pelo pagamento ao Tendo em vista as inúm 
Fisco, que é agora dever da fonte pagadora. dade da cobrança antecipad 

Existiram manifestações, doutrinárias e jurisprudenciais, divergentes quanto à respon- estad ua is conseguiram que o 
sabilidade do contribuinte do imposto de renda no caso em que a fonte pagadora descum- tituição para validar a malsii 
pria o seu dever legal de fazer o desconto. A própria legislação chegou a afirmar que em tal Esse dispositivo estabel 
caso o valor recebido seria considerado líquido, ficando o contribuinte sem qualquer respon- "A lei poderá atribuir a s 
sabilidade pelo pagamento. Tal entendimento, porém, não prevaleceu. Atualmente, enten- pagamento de imposto oi 
de-se que se o desconto não foi efetuado, subsiste a responsabilidade do contribuinte, em- rada a imediata e preferer 
bora a fonte também possa ser responsabilizada. Em qualquer caso, é indiscutível que, se o sumido."5 

imposto é pago - seja pela fonte, seja pelo contribuinte - não mais poderá ser cobrado, sen- Essa regra é absurda, coi 

do absurdo admitir-se que persista a responsabilidade. E, do mesmo modo, se o imposto é do Código Tributário Nacion 

descontado pela fonte, não se pode admitir que subsista qualquer responsabilidade por par- considerar constitucional a c 

te do contribuinte, que cumpriu o seu dever jurídico no âmbito da relação tributária. em vista que nos termos do 
tituição Federal, cabe à lei c 

2. Substituição Tributária no ICMS Nacional acolheu projeto ori 

2.1. Do vendedor pelo comprador 
setembro de 1996, que trans 
substituição tributária. O exemplo típico de substituição tributária na legislação do ICMS é o que ocorre quan- 

Seja como for, certo é q do uma empresa adquire mercadorias de vendedor não regularmente estabelecido, geralmen- 
gislação do ICMS e vem sen te um agricultor ou pecuarista. Neste caso, a legislação estabelece que o adquirente assume que em face de sua condição 

a condição de contribuinte substituto. 
É sabido que o contribuinte do ICMS é, em regra, aquele que promove a saída da mer - tão de saber se existe solidar 

cadoria. É o vendedor. Entretanto, por conveniência da Administração Tributária, a lei trans- 3. Solidariedade e Substitu 
fere tal condição para o comprador, que também está diretamente ligado ao fato gerador na 3.1. Solidariedade tributária 
condição parte na relação mercantil de compra e venda. Nos termos do Código T 

Com o desconto do valor do ICMS incidente na operação, efetuado pelo comprador no tenham interesse comum na 
preço pago ao vendedor, cumpre este o seu dever de pagar o imposto e desaparece inteira- também as pessoas expressa 
mente sua responsabilidade pelo pagamento, que subsiste apenas para o contribuinte subs- 
tituto, vale dizer, para o comprador das mercadorias. 

/ 
6 	MACHADO, Hugo de Brito. Cor, 

pp. 421.422. 

Código Tributário Nacional, art. 45. 
Código Tributário Nacional, art. 45, parágrafo único. 

' 	Código Tributário Nacional, art. 1 
8 	Código Tributário Nacional, art. 1 
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A existência de solidariedade nas relações tributárias só é possível entre pessoas que 
tenham interesse comum na situação que configura o fato gerador da obrigação tributária, e 
então entre pessoas que a lei diga expressamente serem solidárias. Resta-nos, portanto, sa-
ber se a Consulente se enquadra em uma dessas situações. 

3.2. Interesse comum 
Não podemos confundir interesse comum com interesse contraposto. Como nós, ambos, 

já anotamos, o interesse do comprador e o interesse do vendedor, em um contrato de com-
pra e venda, não são interesses comuns, mas interesses contrapostos. 9  Neste sentido, aliás, é 
a lição autorizada de Silvio Rodrigues, para quem "na compra e venda, na locação, no de-
pósito etc., os interesses das partes são antagônicos e o contrato surge exatamente para re-
duzir as oposições e compor as divergências".` 

Resta evidente, portanto, que nos termos do art. 124, inciso 1, do Código Tributário 
Nacional, não existe solidariedade entre a Consulente e os adquirentes das mercadorias por 
ela comercializadas. 

3.3. Pessoas expressamente designadas por lei 
Não nos parece que a qualificação de alguém como substituto tributário implique o es-

tabelecimento de solidariedade entre o substituto e o substituído. Entretanto, ainda que even-
tualmente exista dispositivo em lei estadual concernente à substituição tributária no ICMS, 
estabelecendo expressamente a solidariedade entre o substituto e o substituído, tal solidarie-
dade há de ser entendida de sorte a não colocar este último na contingência de suportar duas 
vezes o ônus do tributo. 

Em outras palavras, queremos dizer que a solidariedade que pode haver entre o substi-
tuído e o substituto só pode existir na hipótese em que nenhum desses dois sujeitos passivos 
da relação tributária tenha adimplido o seu dever. Assim, o legislador não pode estabelecer 
a solidariedade entre o substituto e substituído nos casos em que este último houver supor-
tado o ônus respectivo mediante a cobrança, ou o desconto, pelo substituto, do valor corres-
pondente. 

4.0 Substituto e o Substituído 
4.1. Unicidade da obrigação tributária 

Nos casos de substituição tributária, a obrigação tributária, como vínculo jurídico que 
liga o credor ao devedor do tributo, é uma só. E o sujeito passivo dessa obrigação também é 
apenas um. Não existem duas relações jurídicas ligando o credor ao devedor do tributo. O 
substituto e o substituído não são dois sujeitos passivos da mesma relação jurídica. A lei que 
estabelece a substituição retira do polo passivo da relação o substituído e nele coloca o subs-
tituto. As palavras, aliás, são bem expressivas dessa realidade, de sorte que nenhuma dúvida 
subsiste a esse respeito. 

Por outro lado, a lei que estabelece a substituição tributária faz nascer uma outra rela-
ção, que estabelece entre o substituto e o substituído, na qual o substituto é titular do direito 
de descontar, ou de cobrar, o tributo do substituído, que tem o dever de pagar ou de suportar 
o desconto do valor correspondente. 

MACHADO, Hugo de Brito. Comentários ao Código Tributário Nacional. Vol. II. 2' ed. São Paulo: Atlas, 2008, 
p. 460; e MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Código Tributário Nacional. 2' ed. São Paulo: Atlas, 2009, 
pp. 236-237. 

10  RODRIGUES, Silvio. Direito Civil. 24' cd. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 315. 

Em outras palavras, a lei 
intermediário entre o substituí 
do dever jurídico pelo substit 

4.2. O dever jurídico e aforn 
Realmente, o dever juríd 

faz o desconto, ou cobra des 
cializadas pela Consulente, p4 
é acrescido ao preço das mer 
to), pelo contribuinte substiti 
cabal e definitivamente. 

O pagamento ao substitut 
do. Assim, tendo ocorrido ess 
substituído, porque responsab 
do dever Em outras palavras, 
ao substituto, existirá a respoi 

Aliás, a cobrança do 1CM 
implicaria obrigá-los a pagar 
que é evidentemente absurdo. 

S. As Respostas 
Em face das razões aqui 

das pela Consulente, assim: 
1) "Os adquirentes (sul 
poderão sofrer qualquer 
Não. Qualquer cobranç 
solidariedade será abso 
estes ao substituto, tem-,,  
forma estabelecida em 1 
mesmo tributo uma segu 

2) "É legítima a atribui 
donas comercializadas 
Não. Ainda que a legisla 
tre o substituído e o sub 
se extingue para o substii 
estabelecida, isto é, pelc 

Este é o nosso parecer, s.: 
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