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“A justiça é a base da sociedade. Chama-

se julgamento a aplicação do que é justo.”

(Aristóteles)



RESUMO

A presente monografia visa analisar a legitimidade ativa ad causam do contribuinte 

de  fato  na  Ação  de  Repetição  do  Indébito  Tributário,  estudando  o  caso  dos 

consumidores de energia elétrica, quanto à restituição do ICMS. Serão estudados 

diversos pontos relacionados ao tema, v.g., a definição de contribuinte de fato e de 

direito, os tributos diretos e os indiretos, o fenômeno da repercussão tributária e o 

direito à restituição do indébito tributário, dentre outros. No estudo, serão analisadas, 

à luz da Constituição Federal, as condições estabelecidas pelo artigo 166, do Código 

Tributário Nacional, ao exercício do direito à repetição do indébito, assim como os 

posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais sobre esta norma. Neste contexto, 

defendemos que o posicionamento jurisprudencial  atualmente dominante,  firmado 

pelo Superior Tribunal de Justiça, viola nossa ordem constitucional. Nesse sentido, 

ante as peculiaridades da legislação do Setor Elétrico, concluímos que o consumidor 

de energia elétrica possui legitimidade ativa ad causam para a Ação de Repetição do 

Indébito de ICMS, por não figurar como simples contribuinte de fato.

Palavras-chave: Direito Tributário. Repercussão tributária. Legitimidade ad causam. 

Repetição do indébito tributário. Tributos indiretos. Energia elétrica.



ABSTRACT

This monography has as objective to analyze the legitimacy by cause of the factual 

taxpayer  on  the  reimbursement  of  undue  taxes,  through  the  study  of  electrical 

power's  end user  situation  towards the  ICMS refund.  The  subject  matter  will  be 

studied in various attributes, e.g., the definition of factual taxpayer and legal taxpayer, 

direct  and  indirect  taxation  and  the  tax  refund  right,  and  others.  During  the 

investigation, the conditions imposed on the tax refund right by the article 166, of  

National Taxes Law, will be studied under the Federal Constitution, as will be doctrine 

and jurisprudence. In this context, through this paper, it is defended that the dominant 

jurisprudence, consolidated by the Superior Justice Court, violates our constitutional 

order. Therefore, due to the singularities of electric sector laws, the electric power 

end user has legitimacy by cause for undue ICMS refund, since he is not a mere 

factual taxpayer.

Keywords:  Tax Law. Tax repercussion.  Legitimacy by cause.  Tax refund. Indirect 

taxes. Electric power.
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1 INTRODUÇÃO

A energia elétrica está presente em todos os momentos de nossa vida. 

Muitas empresas, em razão de necessitarem de grande quantidade desse produto 

para desenvolverem suas atividades, contratam com a concessionária de energia 

elétrica o fornecimento de uma quantidade a ser disponibilizada de modo contínuo, 

conhecida como “reserva de potência” ou “demanda contratada”.

Com este  acordo,  a  concessionária  se  obriga  a  fornecer  uma grande 

quantidade de energia, a qual deverá ser paga pelo consumidor, independente de 

consumi-la integralmente ou não, como preço mínimo de suas faturas mensais.

Como se sabe, sobre o serviço de fornecimento de energia elétrica incide 

o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS),  o  qual  deve ser 

recolhido pela prestadora do serviço, que, ao calcular o tributo, considerava o valor  

da demanda contratada pelos consumidores, e não da energia elétrica efetivamente 

consumida, para estabelecer a base de cálculo.

Ocorre que os valores pagos pela concessionária a título de ICMS são 

repassados, através do fenômeno da repercussão tributária, aos consumidores, que 

se mostraram insatisfeitos com esta exação, vez que, muitas vezes, o valor por eles 

consumido  é  inferior  ao  contratado.  Isto  levou  à  discussão  judicial  acerca  da 

legalidade desta cobrança, tendo a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal 

de Justiça (STJ), a partir do Recurso Especial (REsp) nº 960.476/SC, e seguindo 

precedentes  da mesma Corte,  assentado que,  para efeitos  tributários,  a  energia 

elétrica é tida como uma mercadoria, não um serviço, e que o fato gerador do ICMS 

seria, no caso, o efetivo consumo da energia. Portanto, só é devida a incidência do 

imposto sobre a energia efetivamente consumida, seja ela inferior, igual ou superior 

à demanda contratada, vez que esta é definida por contrato,  enquanto aquela é 

prevista por lei. Inclusive, editou-se a Súmula nº 391 nestes termos.

Entretanto,  a  controvérsia  não  acabou  com  este  julgamento,  vez  que 

outra, talvez ainda mais relevante, tomou o seu lugar: de quem é a legitimidade ativa  

ad causam para pedir a restituição dos valores pagos indevidamente? Inicialmente, 

o STJ chegou a formar jurisprudência no sentido de que o consumidor, denominado 

contribuinte “de fato”, seria o detentor da legitimidade, em razão de ter sido ele a 
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suportar o ônus financeiro da tributação. Porém, esta não foi a tese que prevaleceu, 

vez  que,  a  partir  do  REsp  nº  903.394/AL,  julgado  pelo  regime  dos  recursos 

repetitivos,  a  Corte  Superior  alterou  o  entendimento  até  então  dominante,  para 

estabelecer que somente  contribuinte “de direito” (in casu, a concessionária) possui 

a referida legitimidade, por ter sido ele, e não o consumidor, a praticar o fato gerador.

Desse  modo,  os  consumidores  viram-se  impedidos  de  pleitear  a 

restituição,  em  razão  do  disposto  no  artigo  165,  do  Código  Tributário  Nacional 

(CTN),  que trata da  repetição do indébito  tributário,  que somente assegura  este 

direito  ao  sujeito  passivo  da  relação  jurídico-tributária,  qual  seja,  a  própria 

concessionária de energia elétrica. Já o artigo subsequente da mesma lei veda ao 

sujeito passivo a restituição dos tributos “indiretos”, a menos que este prove não ter 

transferido  o  ônus  financeiro  da  tributação  ao  consumidor,  ou  que  estejam 

expressamente autorizados por ele a requerê-la.

Assim, embora reconhecido pelo Poder Judiciário que o ICMS, imposto 

tipicamente  classificado  como  indireto  por  doutrina  e  jurisprudência,  foi  pago 

indevidamente, tanto o consumidor quanto a concessionária não teriam legitimidade 

para  requerer  a  devolução das quantias pagas,  que permanecem nos cofres do 

erário, caracterizando verdadeiro enriquecimento ilícito.

O presente estudo tem por objetivo, pois, analisar de que forma a atual 

interpretação dada pela jurisprudência e por boa parte da doutrina aos artigos 165 e 

166, do CTN, ferem a Constituição Federal (CF), a fim de verificar a legitimidade 

ativa ad causam do consumidor de energia elétrica para a restituição do ICMS pago 

a maior.

O tema é relevante, embora desperte pouco interesse na doutrina e na 

jurisprudência hodierna, vez que transcende o caso específico dos consumidores de 

energia elétrica e do ICMS, que servirá de plano de fundo para o estudo, sendo 

relevante  também para  o  Imposto  sobre  Serviços  (ISS)  e  para  o  Imposto  sobre 

Produtos Industrializados (IPI). Trata-se de assunto extremamente ligado ao direito 

fundamental  de  acesso  à  justiça  e  à  própria  efetividade  da  justiça,  ante  as 

implicações práticas que a interpretação atual pode resultar, por ter o contribuinte de 

fato  verdadeiro  status de,  nas  palavras  de  Ives  Gandra  da  Silva  Martins, 

“contribuinte incapaz” (1999, p. 169). Assim, sua relevância, além de acadêmica, é 
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proeminente  no  âmbito  social,  eis  que extremamente  ligado à  própria  noção de 

Justiça e à atuação do Estado em sua relação com os contribuintes.

No âmbito do Direito Tributário, desperta, ainda, a discussão de vários 

assuntos,  como  a  validade  da  classificação  dos  tributos  em direto  e  indireto,  a 

relevância jurídica das denominações contribuinte “de fato” e “de direito”, bem como 

da  análise  do  fenômeno  da  repercussão  tributária  e  do  direito  à  restituição  do 

indébito tributário.

Diante  da  abrangência  e  relevância  do  tema,  que  engloba  diversos 

conceitos não só do Direito Tributário, mas também de outros ramos do Direito, no 

primeiro capítulo trataremos de situar tema objeto do presente estudo em nosso 

ordenamento, através de uma breve análise de alguns conceitos fundamentais à sua 

compreensão, a exemplo da classificação dos tributos em diretos e indiretos,  da 

definição de contribuinte de fato e de direito, do fenômeno da repercussão tributária, 

além de tecer alguns comentários acerca da relevância e dos fundamentos do direito 

à restituição do indébito tributário, o qual nos leva à análise do direito de acesso à 

justiça. Não se pode entender adequadamente um tema se não se conhece suas 

delimitações.

No  segundo  capítulo,  trataremos  do  tema  da  legitimidade  ativa  para 

repetição de indébito de maneira geral, abrangendo os tributos indiretos como um 

todo.  Inicialmente,  buscaremos  demonstrar  como  a  legislação  infraconstitucional 

regula o direito à restituição, impondo-lhe condições para ser exercido. Em seguida, 

veremos como a jurisprudência do STJ trata o assunto, interpretando o artigo 166, 

do CTN, através da reprodução dos fundamentos que aquela Corte Superior utilizou 

no julgamento do REsp nº 903.394/AL. Valendo-se das noções tratadas no primeiro 

capítulo, apontaremos as contradições constantes da referida decisão, analisando-

as  à  luz  da  Constituição  Federal,  o  que  nos  levará  à  discussão  acerca  da 

constitucionalidade do artigo 166.

Por último, no terceiro capítulo, veremos as peculiaridades inerentes ao 

caso dos consumidores finais de energia elétrica, para que, através de sua análise, 

possamos  verificar  se  os  mesmos  possuem  titularidade  quanto  ao  direito  de 

restituição do ICMS pago indevidamente.
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2 CONCEITOS E NOÇÕES FUNDAMENTAIS

Destarte,  antes  de  abordarmos  o  tema  propriamente  dito,  faz-se 

necessário a análise de alguns conceitos intrinsecamente relacionados à matéria, 

levando-se em consideração a forma como jurisprudência e doutrina atuais abordam 

o tema, e como nosso sistema constitucional regula a relação de tributação.

Este  primeiro  momento  não tem por  objetivo  exaurir  a  análise  dessas 

noções,  mas sim situar  o  problema, promovendo a contextualização do tema no 

âmbito de nosso ordenamento, a fim de possibilitar uma melhor compreensão de 

aspectos que devem ser observados no presente estudo, vez que a delimitação de 

certos termos contribuirá para a abordagem do debate que ora se propõe.

De início, abordaremos a classificação dos tributos em diretos e indiretos, 

com maior  ênfase sobre  o segundo tipo,  em virtude de o ICMS ser  tipicamente 

apontado como um tributo indireto, tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência. Ao 

mesmo tempo, tratar-se-á dos planos jurídico e econômico da incidência tributária,  

as  definições  de  contribuinte  de  fato  e  de  direito,  bem  como  do  fenômeno  da 

repercussão  jurídica  e  econômica  dos  tributos,  que  estão  diretamente  ligados  à 

razão de ser da classificação em comento.

Por fim, trataremos do direito de restituição do indébito tributário, através 

de um breve estudo acerca de sua origem, seus preceitos e requisitos, à luz das 

orientações legais, constitucionais e doutrinárias correlatas à matéria, seguida de 

uma breve análise do direito  fundamental  de  acesso à  justiça.  Isso  servirá  para 

fomentar  a  base  teórica  de  muitos  pontos  deste  trabalho,  vez  que  se  discute, 

justamente, a legitimidade dos consumidores para acionarem o Estado-Juiz, através 

da Ação de Repetição do Indébito.

2.1 A classificação dos tributos em diretos e indiretos

A atuação do Estado, quando no uso do poder-dever de tributar, se dá 

através de uma relação jurídica entre o mesmo, no polo ativo, e um contribuinte, no 

polo  passivo.  Um  dos  principais  elementos  desta  relação  jurídico-tributária  é  a 

obrigação principal dela integrante, que se traduz na obrigação de pagar o tributo,  
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imposta  pelo  Fisco  a  quem  se  enquadrar  na  hipótese  de  incidência  tributária, 

praticando o fato gerador. Pode-se dizer, pois, que a relação tributária incide sobre 

cada caso prático  em dois  planos,  um jurídico  e outro  econômico,  como ensina 

Alfredo Augusto Becker (2010, p. 568-569).

A incidência jurídica consiste no fenômeno que ocorre quando a situação 

abstratamente  prevista  na  lei  encontra  seu  suporte  fático  concreto,  irradiando  a 

relação  jurídica  tributária.  Diz  respeito,  assim,  à  própria  constituição  da  relação 

tributária,  quanto  a  seu  sujeito  passivo,  fato  gerador  e  demais  elementos.  Este 

sujeito passivo tem o dever de arcar com o tributo, e ainda de cumprir  diversas 

obrigações acessórias decorrentes da relação com o Fisco.

O segundo tipo de incidência,  a  econômica,  refere-se  ao efetivo  ônus 

financeiro  da tributação,  no mundo dos fatos.  Em regra,  a incidência econômica 

recairia sobre o mesmo sujeito a quem é atribuído o dever legal de pagar o tributo.  

Entretanto, nem sempre isso ocorre, sendo possível que o sujeito passivo transfira 

este encargo financeiro, seja de forma integral ou parcial, a terceiro.

Nesse sentido, tributos diretos são aqueles em que a incidência jurídica e 

a econômica atingem uma mesma pessoa. Ou seja, é o próprio sujeito passivo da 

relação  jurídico-tributária  que  suporta  os  encargos financeiros  da  tributação.  Por 

outro lado, se o sujeito passivo repassa os valores do tributo a terceiro, estar-se-á 

diante de uma tributação indireta.

Muito comum, também, a associação dessa classificação à de tributação 

por  renda,  patrimônio  e  consumo.  Nesse  sentido  é  que  Ferreiro  Lapatza  (apud 

MACHADO SEGUNDO, 2011, p. 14) explica que o legislador estabelece os tributos 

tendo em vista a capacidade econômica daqueles que o pagarão. Essa capacidade 

econômica, por sua vez, é visualizada por meio da riqueza ostentada pelo indivíduo, 

que pode ser  verificada de forma direta ou indireta.  Portanto,  tributo direto seria 

aquele  que  leva  em  consideração  a  riqueza  em  si  mesma,  por  intermédio  do 

patrimônio e da renda do indivíduo. Tributo indireto, por conseguinte, seriam aqueles 

incidentes não sobre a riqueza em si, mas sua circulação.

Destaca-se,  ainda,  o  posicionamento  de  Marco  Aurélio  Greco,  o  qual, 

segundo  Hugo de Brito Machado Segundo (2011, p. 20), aparentemente é adotado 

pela corrente majoritária atual no STJ. Para este autor, são indiretos aqueles tributos 
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cujo  fato  gerador  envolva  uma  operação  (v.g.,  operação  de  compra  e  venda 

mercantil),  em que aquele que impulsiona o ciclo econômico é o contribuinte de 

direito,  de  modo  que  pode  transferir  o  encargo  financeiro  ao  outro  partícipe  da 

operação. Já os tributos diretos são aqueles que não envolvam uma operação, ou 

que, mesmo que o façam, tem como contribuinte de direito o último partícipe da 

cadeia de operações sujeitas à tributação, de modo que o mesmo não teria como 

realizar o repasse da incidência econômica do tributo a outrem, já que não seria ele 

próprio o impulsionador do ciclo.

O  próprio  Marco  Aurélio  Greco  (1983,  p.  286-287),  por  sua  vez,  ao 

explicar o raciocínio que o fez chegar a esta forma de classificação, defende que 

deve ser observado como foi atribuída a competência tributária relativa ao tributo 

que se deseja classificar. Se a Constituição Federal tratou de um evento não envolve 

uma  operação,  a  exemplo  do  Imposto  sobre  a  Propriedade  Predial  e  Territorial 

Urbana  (IPTU),  haveria  a  impossibilidade  jurídica  da  transferência  do  encargo. 

Contudo,  se  o  texto  constitucional  previu  uma  operação  como  fato  gerador,  a 

transferência  seria  possível,  devendo  ser  observado,  então,  a  situação  fática  e 

legislação infraconstitucional para identificar o contribuinte.

A linha  defendida  por  Greco  levaria  à  conclusão  de  que  também  o 

Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) e o Imposto sobre Transmissão 

Causa Mortis e Doação (ITCMD) são indiretos, uma vez que envolvem, segundo a 

própria  Constituição,  uma  operação  em  que  seria  possível  o  repasse  do  ônus 

financeiro. Porém, segundo o entendimento do STJ, somente ICMS, ISS e IPI são 

tributos indiretos.  Já em relação aos tributos diretos, o Imposto de Renda (IR) e o 

IPTU são os tributos mais comumente empregados como exemplos.

Feitas  estas  considerações,  passamos  a  analisar  alguns  pontos 

importantes relacionados à matéria da tributação indireta,  para que,  em seguida, 

possamos tecer algumas críticas acerca desta classificação.

2.1.1 Definição de contribuinte de fato e de direito e o fenômeno da repercussão  

tributária

Como se sabe, a tributação se realiza através de um vínculo formado 
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entre  o  contribuinte  e  o  Estado,  por  determinação  legal,  chamada  de  relação 

jurídico-tributária,  que,  como toda  relação  jurídica,  possui  um polo  ativo  e  outro 

passivo.

O Fisco figura como sujeito ativo, sendo ele o detentor do poder-dever de 

cobrar e fiscalizar os tributos. Já o sujeito passivo, o contribuinte, possui o dever de 

pagar  os  tributos,  além  de  outras  obrigações  decorrentes  da  relação,  ditas 

acessórias. Entretanto, a fim de proteger o contribuinte de eventuais abusos que a 

ação fiscal poderia ocasionar, esta relação só pode surgir em razão de uma norma 

que  faculte  ao  ente  federativo  a  competência  tributária  para  a  criação  de  uma 

hipótese de incidência.

Como visto, nem sempre o sujeito passivo suporta o ônus da incidência 

econômica  do  tributo.  A  incidência  econômica,  no  caso  concreto,  pode  ser 

transferida a outra pessoa.  Esta pessoa,  por  sua vez,  pode transferir  o  encargo 

econômico para outro indivíduo,  que poderá,  novamente,  repassá-lo a outrem, e 

assim  por  diante.  Este  fenômeno  é  chamado  de  repercussão econômica  dos 

tributos.  Porém,  não  importa  quantas  vezes  esse  fenômeno  ocorrer,  em  certo 

momento alguém não poderá repercuti-lo, de tal sorte que ele acabará arcando com 

o tributo, definitivamente. Este é o chamado contribuinte de fato, por ser ele quem 

“de fato” suporta a exação.

Entretanto, a repercussão não se dá exclusivamente como o repasse dos 

encargos  financeiros.  Há,  ainda,  a  repercussão  jurídica  do  tributo,  sobre  a  qual 

leciona Alfredo Augusto Becker (2010, p. 570, grifo do autor):

A  fim  de  contrariar,  ou  favorecer,  a  repercussão  econômica  de  um 
determinado tributo,  o legislador,  ao criar  a incidência  jurídica do tributo, 
simultaneamente, cria regra jurídica que outorga ao contribuinte  de jure o 
direito de repercutir o ônus econômico do tributo sobre outra  determinada 
pessoa.

Assim,  contribuinte de  direito  (ou  de jure)  é  aquele que pratica o fato 

gerador de um tributo ou que se enquadre na hipótese de incidência do mesmo (nos 

casos de substituição tributária), em razão da repercussão jurídica, fazendo nascer a 

relação tributária, em seus planos de incidência jurídica e econômica.

Portanto,  a  repercussão  jurídica  se  diferencia,  principalmente,  da 

repercussão meramente econômica, pelo fato de ser definido como sujeito passivo 
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pessoa  diversa  daquela  que  realizou  o  fato  gerador,  mas  que  possui  o  direito 

subjetivo (vez que atribuído por lei) de repercuti-lo para a pessoa que o praticou. No 

caso  da  repercussão  meramente  econômica,  o  sujeito  passivo  praticou  o  fato 

gerador,  não  reavendo  o  valor  do  tributo  diretamente,  mas  através  da  relação 

jurídica que mantém com o contribuinte de fato. Isso ocorre, por exemplo, quando o 

contribuinte de direito embute o valor do tributo no preço de seu produto.

Antes de passarmos a realizar breve crítica à classificação dos tributos 

em direto e  indireto, cabe registrar que as denominações das figuras de contribuinte 

de fato e de direito não são aceitas de modo pacífico, sendo o centro de grandes 

discussões na doutrina, como se verá de maneira mais aprofundada em momento 

adequado.

2.1.2 Críticas

A classificação  de  tributos  em  diretos  e  indiretos  é  alvo  de  grandes 

discussões na doutrina. Muitos autores entendem que a classificação não apresenta 

critérios científicos claros, o que em muito dificulta a verificação, no caso concreto, 

do que é realmente um tributo direto e o que é um tributo indireto.

Em primeiro lugar, cabe lembrar que contribuinte de direito e de fato não 

precisam, necessariamente, consistirem em pessoas diversas. No caso dos tributos 

classicamente tidos como diretos, como no caso do IPTU, se o próprio proprietário 

do imóvel paga o imposto, tem-se que ele era, ao mesmo tempo, contribuinte de fato 

(por ter suportado o ônus financeiro) e de direito (por ser o sujeito passivo da relação 

tributária).

Ocorre  que  isso  também  pode  ocorrer  em  relação  aos  tributos 

classificados  como  indiretos,  uma  vez  que  o  sujeito  passivo  não  é  obrigado  a 

repassar  o  ônus da incidência  econômica do tributo a terceiro,  seja  no  caso de 

tributos em que ocorre a mera repercussão econômica ou nos casos de repercussão 

jurídica.

Imaginemos  que  um  comerciante  vendia  determinado  produto, 

repercutindo economicamente os valores do ICMS para seus consumidores, até que 

certo  dia  a  alíquota  referente  àquela  mercadoria  é  majorada  de  modo  que,  se 
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repassado o valor do aumento, tornaria o produto excessivamente oneroso para o 

público-alvo. Assim, o comerciante decide manter o preço de seu produto inalterado, 

arcando integralmente com a tributação, sob pena de diminuir sua margem de lucro, 

a fim de manter a competitividade de seu negócio. Nesse exemplo, o comerciante 

seria  tanto  contribuinte  de  fato  quanto  contribuinte  de  direito,  enquadrando-se, 

perfeitamente, na classificação de tributo direto.

O  mesmo  pode  ocorrer  com  um  tributo  direto,  que,  em  razão  das 

peculiaridades do mundo dos fatos, pode ter todas as características de um tributo 

indireto. É o caso do IPTU, quando o proprietário do imóvel repassa ao inquilino o 

valor relativo ao imposto. Na prática, qualquer tributo pode ser direto ou indireto, 

uma  vez  que  o  fenômeno  da  repercussão  tributária  pode  se  dar  em relação  a 

qualquer tributo.

Poder-se-ia  afirmar  que  estas  inconsistências  da  classificação  só  se 

referem a casos de repercussão meramente econômica do tributo. Entretanto, essa 

afirmação se mostra indefensável, se analisarmos o que já foi dito neste capítulo 

sobre a repercussão jurídica.

É que a repercussão jurídica atribui apenas um direito de reembolso do 

sujeito  passivo  em face  do  praticante  do fato  gerador.  Esse direito  não implica, 

necessariamente,  na realização da repercussão econômica,  que pode se dar  de 

modo parcial ou nem se realizar (BECKER, 2010, p. 570).

Em segundo lugar, sabe-se que o mercado é alvo constantes alterações, 

em razão das mais diversas variantes que influenciam o valor dos produtos. Desde a 

flutuação  do  valor  das  moedas,  até  mesmo  um  dos  mais  básicos  fatores  do 

mercado, como a lei da oferta e da procura.

Todos  estes  fatores,  que  não  raro  nada  tem  em  comum  com  a 

repercussão econômica ou com o saber jurídico, influenciam na determinação do 

preço final do produto, de modo que a averiguação, no caso concreto, da existência 

ou não de repercussão é tarefa quase que impossível. Como alerta Aliomar Baleeiro 

(apud MACHADO SEGUNDO, 2011, p. 17), todas essas variáveis “podem perturbar 

o processo da repercussão e invertê-lo”. Por conseguinte, o uso dessa classificação, 

na prática, nem sempre demonstrará a realidade fática da relação tributária, o que, 

sem dúvida, pode ter sérias consequências.



18

Seguindo-se  a  Teoria  Tridimensional,  defendida  por  Miguel  Reale,  o 

Direito é resultante da soma de três fatores: o fato, a norma e o valor. Nas palavras 

do jusfilósofo brasileiro:

Onde quer que haja um fenômeno jurídico, há, sempre e necessariamente, 
um fato  subjacente  (fato  econômico,  geográfico,  demográfico,  de  ordem 
técnica,  etc.); um valor, que confere determinada significação a esse fato, 
inclinando ou determinando a ação dos homens no sentido de atingir ou 
preservar certa finalidade ou objetivo, e finalmente, uma regra ou norma, 
que representa a relação ou medida que integra um daqueles elementos ao 
outro, o fato ao valor. Tais elementos ou fatores (fato, valor e norma) não 
existem separados um dos outros, mas coexistem numa unidade concreta. 
Mais ainda, esses elementos ou fatores não só se exigem reciprocamente, 
mas  atuam  como elos  de  um processo  (já  vimos  que  o  Direito  é  uma 
realidade histórico-cultural)  de tal  modo que a vida do Direito  resulta da 
interação dinâmica e dialética dos três elementos que a integram. (REALE, 
2002, p. 65).

Nesse sentido, se os fatos não são devidamente considerados, os demais 

fatores integrantes da “equação” de que resulta o Direito, a norma e o valor, não 

poderão ser estabelecidos de maneira adequada. O jurista não deve voltar todas as 

suas  atenções  a  apenas  um  destes  fatores,  sob  pena  de  chegar  a  conclusão 

equivocada ou injusta.

No caso da classificação questionada, as inconsistências aqui tratadas, a 

respeito da dificuldade em visualizar a repercussão econômica e a efetiva restituição 

em caso de repercussão jurídica, são potenciais causas de conclusões errôneas, 

uma vez que consistem em uma inadequada observação do elemento factual, de 

modo que o valor aplicado para dar significado a este fato e a norma que deverá 

incidir sobre o caso poderão não servir para que se atinja o objetivo almejado pelo 

legislador.

Finalizando este tópico, cabe lembrar que, como adverte Alfredo Augusto 

Becker (2010, p. 97-101), não se pode deixar que o fato afaste desregradamente a 

norma,  sob  pena  de  trazer  sérios  prejuízos  à  ordem  jurídica,  por  dificultar  a 

consolidação da segurança jurídica. Entretanto, ressalta-se que o mesmo deve ser 

dito em relação à norma e aos valores. Nenhum dos três aspectos do fenômeno 

jurídico (fato, valor e norma) deve ser afastado em prol de outro pelo jurista; todos 

devem ser simultaneamente aplicados de forma dinâmica e dialética, a fim de se 

atingir um estágio de equilíbrio entre os princípios da justiça e da segurança jurídica. 

Afinal, “sem ordem não há como fazer justiça e sem justiça não há meio de manter a 



19

ordem” (VASCONCELOS, 2006, p. 18).

2.2 O direito à restituição do indébito tributário

A  tributação  tem  origem  remota,  quando  o  Estado  ainda  era  um 

verdadeiro tirano que utilizava dos súditos para satisfazer suas vontades, cobrando 

os tributos que bem entendesse,  pelos meios que julgasse mais adequados.  Os 

súditos  não  tinham  qualquer  direito  de  defesa  perante  a  tributação,  tampouco 

qualquer tipo de garantia a ser respeitada. Era uma ação desregrada, exigida pelos 

vencedores aos vencidos, como ensina Luciano Amaro (2011, p. 38).

Não  existia  tributo  indevido,  muito  menos  o  direito  de  restituição  dos 

valores pagos indevidamente. Tratava-se de imposição do governante, o que por si 

só já legitimava a cobrança, independente da maneira em que esta se realizava, 

uma vez que essa ausência de limitações, assim como outras arbitrariedades de que 

este tipo de regime era dotado, eram justificados pela máxima “the king can do no 

wrong”. Pode-se dizer que o Poder de Tributar era ilimitado, encontrando restrições 

apenas na imaginação do governante.

O advento do Estado Democrático de Direito  reconheceu o povo (não 

mais tido como súdito) como legítimo detentor do poder, que o exerce através de 

seus representantes, eleitos por ele mesmo, o que retira o escudo que justificava os 

abusos dos governantes. Como exemplo disto, temos o artigo 1º, parágrafo único, 

de nossa atual Constituição.

No Direito Tributário, esta mudança causou uma mudança notória, uma 

vez que a instituição de tributos passou a ser realizada pelos próprios cidadãos, 

através  de  leis  criadas  por  seus  representantes.  Com  isso,  a  lei  passa  a 

desempenhar o importantíssimo papel de defesa do cidadão perante o Fisco, vez 

que deverá estar não só formalmente regular, mas também a sua matéria deve estar 

de acordo com os princípios e regras constitucionais.

O  Estado  Constitucional  passa  a  ter  sua  ação  regulada  pela  lei  e, 

principalmente, pela Constituição, de modo que não pode se esquivar de respeitar 

as garantias dos contribuintes. Nesse sentido, Hugo de Brito Machado (2001, p. 170) 

ensina que “[…] a garantia de que as leis devem ser elaboradas de acordo com a 
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Constituição é uma garantia do cidadão, que tem exatamente a finalidade de livrá-lo 

de  leis  arbitrárias,  que lhes imponham restrições ou ônus incompatíveis  com os 

preceitos da Constituição”.

No âmbito do Direito Tributário, a Constituição reserva uma seção apenas 

para  tratar  das  limitações  ao  Poder  de  Tributar,  onde,  de  maneira  bastante 

detalhada,  estabelece  condições  para  a  instituição  e  modificação  dos  tributos, 

agindo, na adequada comparação de Ives Gandra da Silva Martins (1999, p. 167),  

como um escudo de legalidade contra a espada da imposição estatal na relação 

jurídico-tributária.

Rubens Gomes de Sousa (1975, p. 99), na mesma linha, afirma que a 

validade da tributação deve ser verificada em três planos diferentes, a saber:

a) no plano administrativo, verifica-se se o aspecto formal do lançamento 

do  tributo,  isto  é,  se  a  atividade  administrativa  foi  realizada  em 

consonância com o que determina a lei;

b) no  segundo  plano,  o  legislativo,  é  analisado o  aspecto  material  do 

lançamento,  para  se  verificar  se  a  subsunção  do  fato  à  norma  foi 

praticada corretamente;

c) por fim, no plano constitucional, que mais nos interessa para o presente 

estudo,  é  verificado  se  a  lei  está  em  conformidade  com  os  ditames 

constitucionais.

Percebe-se, claramente, que a preocupação com a validade da relação 

tributária  não se  restringe  a  aspectos  formais  da  norma incidente  sobre  o  caso 

concreto,  mas  também  materiais,  sendo  a  supremacia  da  Constituição  a  maior 

defesa dos contribuintes.

No artigo 150, a Carta Maior impõe que a cobrança de um tributo só seja 

realizada com base em lei anterior, delimitando, ainda, condições para aumento e 

garantias para que o Poder de Tributar não seja desvirtuado. Se qualquer destes 

requisitos  não  estiver  presente,  quando  do  pagamento  do  tributo,  tem-se  que  o 

mesmo é indevido,  ensejando o direito  de  sua restituição,  também chamado de 

“repetição do indébito tributário”, em razão da responsabilidade objetiva do Estado 

consagrada pelo Estado Constitucional e positivado no artigo 37, § 6º, da CF.

E mais,  no próprio artigo 5º de nossa Constituição podemos encontrar 
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fundamento para o direito à restituição do indébito. Explica-se: o inciso II, do artigo 

5º,  ao instituir  o  princípio  da legalidade,  garante  que ninguém será  compelido a 

pagar tributos senão em virtude de lei, enquanto o inciso XXII protege o direito à 

propriedade. Portanto, ao ter sido realizado pagamento de tributo além do que o 

previsto por lei, seja por inexistência de qualquer lei que permitisse a exação ou pela 

cobrança que extrapole a previsão legal, estar-se-á violando o direito fundamental 

do  contribuinte  à  propriedade  e  o  princípio  da  legalidade.  No  dizer  de  Brandão 

Machado (1984, p. 68):

Se o Estado não pode exigir ou receber tributo, senão com base na lei, não 
pode logicamente reter consigo o que receber ilegalmente, porque a solutio  
indébita e soluti tetentio são produtos da mesma violação de um direito do 
contribuinte.

O direito  à restituição do indébito  tributário se relaciona,  ainda, com a 

vedação ao enriquecimento sem causa às custas de outrem, uma vez que, se a 

atuação do Fisco tiver sido eivada de vícios em algum dos três planos de que fala  

Gomes de Sousa, seja em razão da aplicação de uma norma inconstitucional ou da 

má interpretação da lei, a relação tributária, assim como todas as obrigações dela 

decorrentes, serão desprovidas de validade. Funciona, pois, como uma verdadeira 

engrenagem que faz o sistema de limitações ao Poder de Tributar funcionar, uma 

vez que de nada adiantaria que o Fisco fosse impedido de cobrar um tributo não 

previsto em lei, se não estivesse obrigado a restituí-lo.

Ives Gandra da Silva Martins (1999, p. 172) vai além, ao afirmar que o 

direito à restituição do tributo pago indevidamente justifica-se “pela consagração do 

Estado  de  Direito  (art.  1º),  do  ideal  de  justiça,  como  um  dos  fundamentos  da 

República (art. 5º, I), [e] dos princípios da moralidade administrativa (art. 37 caput)”.

Por  todo  o  exposto,  percebe-se  que  o  direito  à  repetição  do  indébito 

tributário possui fundamento na própria Constituição Federal, de tal sorte que “[...] 

ainda que o ordenamento infraconstitucional nada estabeleça a respeito do direito à 

restituição do indébito, tal direito existirá, induvidosamente, por força dos preceitos 

da própria Constituição” (MACHADO, 1999, p. 11).

Embora  também  exista  a  possibilidade  do  direito  à  restituição  ser 

postulado no âmbito administrativo, é através da proteção jurisdicional do Estado 

que se  tem assegurado com maior  frequência.  Isso  ocorre em razão da própria 
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natureza dos pagamentos indevidos, os quais, na maioria dos casos, se deram em 

razão de ação do Fisco, e não de pagamento espontâneo. Além disso, não raro é 

necessário  que  o  Poder  Judiciário  se  utilize  do  controle  de  constitucionalidade 

(difuso ou concentrado, conforme o caso) para reconhecer a inexistência de relação 

jurídico-tributária  que  justificasse  a  cobrança,  o  que  não  seria  admitido  nos 

processos administrativos tributários.

Em verdade, como lembra Hugo de Brito Machado (2009, p. 174), se o 

Fisco tivesse um mínimo de respeito pelos direitos dos contribuintes, a restituição do 

indébito  tributário  deveria  ser  realizada  de  ofício,  em  virtude  do  princípio  da 

legalidade e da moralidade administrativa, resguardada a hipótese de necessidade 

de declaração de inconstitucionalidade da lei. Entretanto, não é o que ocorre. Na 

realidade, o contribuinte é forçado a buscar a proteção jurisdicional do Estado, e, 

ainda  quando  o  direito  à  restituição  já  tenha  sido  reconhecido  judicialmente,  a 

Fazenda Pública cria enormes empecilhos para o pagamento dos precatórios.

Desse  modo,  o  meio  mais  apropriado  para  a  postulação  do  direito  à 

restituição do indébito tributário é a Ação de Repetição de Indébito, que consiste em 

uma ação de conhecimento, de natureza essencialmente condenatória, e que segue 

o rito processual civil ordinário.

2.3 O direito fundamental de acesso à justiça

A consolidação do Estado como ordem social  retirou  dos indivíduos a 

faculdade de resolver, diretamente e por conta própria, os conflitos que surjam no 

convívio em sociedade, a fim de se garantir a paz social, uma vez que a chamada 

autotutela iria refletir  numa espécie de vingança pessoal, sendo necessário, pois, 

que  um  terceiro  imparcial,  dotado  dos  poderes  para  impor  suas  decisões, 

solucionasse a controvérsia.

Em razão disso, surge a garantia do indivíduo de acesso a meios capazes 

de solucionarem, sob a tutela jurisdicional do Estado, quaisquer conflitos que surjam 

em sociedade. Trata-se do direito de amplo acesso à justiça, o qual, para Mauro 

Cappelletti e Bryant Garth (1988, passim), se apresenta como o mais importante dos 

direitos, por ser através dele que todos os direitos serão efetivados, e que, em nosso 
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ordenamento, é respaldado pela Constituição Federal, em seu artigo 5º, XXXV, que 

determina  que  “a  lei  não  excluirá  da  apreciação  do  Poder  Judiciário  lesão  ou 

ameaça  a  direito”.  Há,  assim,  um  dever  do  Estado  de  resolver  os  litígios, 

paralelamente ao direito das partes de terem respaldada a pretensão que poderiam 

ter buscado de mão própria,  como elucida Pontes de Miranda (apud  MACHADO 

SEGUNDO, 2010, p. 217).

Este direito, porém, não se restringe à garantia de que o indivíduo poderá 

utilizar-se do Poder Judiciário para solucionar os conflitos.  Sua amplitude é bem 

maior, abrangendo, também, o direito a uma prestação jurisdicional de célere e de 

qualidade, uma vez que o objetivo é dirimir os conflitos. Para tanto, não basta que o 

Estado-Juiz dê uma resposta a quem procura sua tutela, ou não se alcançaria a 

tranquilidade social que se objetiva. A prestação jurisdicional deve ser justa, a fim de 

acalmar os anseios do jurisdicionado (CINTRA; GRINOVER; DINAMARCO, 2007, p. 

430).  Trata-se  de  poder-dever  decorrente  da  própria  concepção  do  Estado 

Democrático de Direito.

Além disso, há outra perspectiva inerente à garantia de acesso à justiça, 

que se apresenta intrinsecamente relacionada ao papel do Estado na preservação 

da paz social. Trata-se da interpretação mais básica e lógica do disposto no inciso 

XXXV, que não raro é esquecida pela doutrina: falamos da interpretação literal, que 

impõe a expressa vedação de que o legislador não poderá criar obstáculos a quem 

sofreu, ou corre o risco de sofrer, lesão a seus direitos.

Assim, embora seja permitido ao legislador criar condições para que o 

direito  de  acesso  à  justiça  seja  exercido,  através  de  normas  processuais,  por 

exemplo, estas não podem ter o condão de criar uma barreira intransponível, que 

impeça  a  efetivação  da  justiça,  mas  sim de  garantir  a  efetividade  da  prestação 

jurisdicional. É em razão disso que se aceita que sejam criadas normas a fim de 

regular a legitimidade das partes, mas não que as mesmas sirvam para estabelecer 

um obstáculo irrazoável.

Isso  não  significa  que  qualquer  pessoa  tem  a  garantia  de  pleitear 

quaisquer  direitos  através  do  Poder  Judiciário,  hão  de  ser  respeitadas  algumas 

condições da ação,  dentre a quais se exige que as partes sejam detentoras de 

legitimidade para exercer o direito de ação. Em virtude disso, trataremos agora do 
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que se entende por legitimidade processual e legitimidade para a causa.

2.3.1 Legitimidade

O direito de acesso à justiça dá origem à legitimidade processual (ou ad 

processum), que consiste, em síntese, na capacidade de estar em juízo, praticando 

os  atos  da  parte,  sem  necessidade  de  representação  ou  assistência.  Esta 

capacidade, nos termos do artigo 7º, do CPC, é atribuída a “toda pessoa que se 

acha no exercício dos seus direitos”. Trata-se de atributo pessoal, inerente a todos 

os  cidadãos  que  estejam  no  exercício  dos  seus  direitos.  Se  um  indivíduo  tem 

capacidade para ser parte, mas não tem legitimidade processual (é o caso do menor 

impúbere), deve exercer seu direito de petição através de um representante que seja 

detentor da legitimidade ad processum.

Somente  esse  tipo  de  legitimidade,  porém,  não  é  suficiente  para 

proporcionar o acesso à Justiça no sentido mais amplo, restringindo-se a um direito 

de acionar o Poder Judiciário. Para que possa efetivamente gozar dos resultados da 

tutela jurisdicional do Estado, a parte deve ser, também, detentora de legitimidade 

para a causa (ou ad causam), que é uma espécie de titularidade do direito material 

posto em litígio,  de acordo com a realidade discutida no processo judicial.  É em 

razão disso que o artigo 6º, do CPC, estabelece que “ninguém poderá pleitear em 

nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei”.

Vale salientar que a legitimidade para a causa deve estar presente tanto 

no polo passivo quanto no polo ativo da relação processual, sob pena de nulidade 

absoluta dos atos processuais que não observarem a sua existência, uma vez que a 

ação só pode ter como titular, em regra, o próprio detentor do direito material, que,  

por sua vez, só pode ser postulado em face daquele que for titular da obrigação 

correspondente (CINTRA; GRINOVER; DINAMARCO, 2007, p. 258).

O  detentor  da  legitimidade  processual  nem  sempre  será,  também, 

detentor da titularidade do direito pleiteado. A título de exemplo, imaginemos que um 

contribuinte ajuíze uma ação, em face da União, para discutir a constitucionalidade 

da cobrança de determinados valores a título de ICMS. Nesse caso, embora a União 

induvidosamente seja detentora de legitimidade processual, não seria ela a parte 
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legítima para figurar no polo passivo, uma vez que os detentores da competência 

tributária referente ao ICMS, nos termos da Constituição Federal, são os estados – a 

União careceria, neste caso, de legitimidade passiva ad causam.

A  doutrina  costuma  ditar,  de  forma  sintética,  que  os  detentores  da 

legitimidade  ad causam são todos aqueles que tenham seus direitos afetados de 

algum modo pelo resultado da ação. Entretanto, a tarefa de verificar,  quando do 

estudo  de  um  caso  prático,  a  presença  dessa  legitimidade  nem  sempre  é  tão 

facilmente concluída, uma vez que a titularidade de um direito pode ser de difícil 

verificação em certos casos. Isso se dá em razão das peculiaridades que o direito 

(no sentido tridimensional apresentado por Miguel Reale) pode apresentar, caso a 

caso, uma vez que a legitimidade para a causa depende do direito material, além do 

processual. É o que ocorre no tema objeto do presente estudo, como se verá a partir  

do próximo capítulo.
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3  DA  LEGITIMIDADE  ATIVA  NA  AÇÃO  DE  RESTITUIÇÃO  DE 
TRIBUTOS INDIRETOS

Como visto no capítulo anterior, o pagamento irregular de um tributo, seja 

por ser totalmente ou parcialmente indevido, gera o direito à sua restituição, que, 

comumente,  é  exercido  através  da  Ação  de  Repetição  de  Indébito.  Entretanto, 

embora seja um direito de fundamento direto na Constituição Federal, para que seja 

exercido,  exige-se  que  os  jurisdicionados  atendam aos  requisitos  impostos  pela 

legislação  infraconstitucional.  Atualmente,  o  Código  Tributário  Nacional  é  o 

responsável por regular o direito à restituição do indébito tributário.

O  direito  à  repetição  do  indébito,  como  qualquer  outro,  só  pode  ser 

exercido  pelos  detentores  da  legitimidade  ativa  ad  causam.  Essa  legitimidade 

decorre  das  peculiaridades do  próprio  direito  material  pleiteado,  uma vez  que o 

legitimado deve ser o titular do direito à restituição. No âmbito do Direito Tributário, 

portanto, a legitimidade ativa  ad causam está extremamente ligada à definição da 

sujeição  passiva  da  relação  tributária,  que,  por  sua  vez,  encontra  grandes 

controvérsias em relação ao ICMS e demais tributos classificados como indiretos. 

Assim, ante as peculiaridades deste tipo de relação de tributação, passaremos a 

analisar quais as condições para se verificar a legitimidade ativa ad causam para a 

restituição dos tributos indiretos, à luz do CTN, a fim de obter uma visão geral do 

problema, e, em momento posterior, analisar as peculiaridades do caso concreto em 

estudo.

Em  seguida,  apresentaremos  quem  a  jurisprudência,  fundada  em 

interpretação do artigo 166, do CTN, aponta como legitimado para repetir o tributo 

indireto, reproduzindo os principais argumentos que sustentam esse entendimento, 

analisando-os à luz das orientações constitucionais acerca da matéria.

3.1 As condições para exercício do direito à restituição do indébito tributário, à 
luz do Código Tributário Nacional

O artigo 165, do Código Tributário Nacional, prevê o direito à restituição 

do indébito  tributário,  no âmbito  infraconstitucional,  estabelecendo que “O sujeito 
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passivo tem direito, independente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do 

tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento [...]”, nos casos em que: tenha 

sido realizado pagamento indevido ou a maior; tenha ocorrido erro na identificação 

do sujeito passivo, na determinação da alíquota ou no cálculo dos valores relativos 

ao tributo; e nos casos de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão 

condenatória.

O  referido  artigo  apresenta  a  regra  geral  a  ser  aplicada  a  todos  os 

tributos,  independente  de  sua  natureza  ou  classificação,  e,  a  partir  de  sua 

interpretação literal, depreende-se que:

a) a restituição somente poderá ser requerida por aquele que figuraria 

como sujeito passivo da relação jurídico-tributária, caso a mesma fosse 

considerada legítima;

b) a restituição pode ser tanto do valor parcial quanto do total do tributo, a 

depender do  quantum que houver sido pago indevidamente, de acordo 

com as condições fáticas e jurídicas de cada caso concreto;

c) em nenhuma hipótese o pagamento do tributo poderá ser tido como um 

reconhecimento da legalidade do mesmo por  parte  do sujeito  passivo, 

uma vez que o direito à restituição independe de prévio protesto;

d) o direito à restituição independe da natureza do pagamento, que pode 

ter sido realizado de modo espontâneo ou por meio de cobrança.

Nesse sentido, podemos dizer, de maneira bastante simplificada, que as 

condições para que o direito à restituição exista são três: que seja requerida pelo 

sujeito passivo; que o pagamento do tributo tenha sido realizado, não importando o 

modo  como  o  sujeito  passivo  fê-lo;  que  a  exação  fosse,  parcialmente  ou 

completamente,  indevida.  Estas  condições,  obviamente,  também  servem  para 

verificar  quem detém a  legitimidade  ativa ad  causam  da  Ação  de  Repetição de 

Indébito,  correspondendo,  pois,  ao  sujeito  passivo  que  paga  indevidamente  um 

tributo, em todo ou em parte.

Para a primeira condição, o artigo 121, do CTN, define o sujeito passivo 

da  relação  tributária  como  “a  pessoa  obrigada  ao  pagamento  do  tributo  ou 

penalidade pecuniária”, diferenciando, ainda, contribuinte de responsável tributário. 

Define-se como contribuinte aquele que pratica, de forma pessoal e direta, o fato 
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gerador do tributo. Já responsável tributário é aquele que, embora não pratique o 

fato gerador, tem a obrigação de pagar o tributo, em virtude de expressa previsão 

legal que lhe atribua essa responsabilidade.

Quanto às duas condições restantes, tem-se que são consequência de 

mera dedução lógica, vez que seria absolutamente irrazoável obter a restituição de 

um tributo que sequer chegou a ser pago ou que era totalmente devido.

No  caso  dos  tributos  indiretos,  como é  o  caso  do  ICMS,  o  legislador 

infraconstitucional  erigiu  mais algumas condições a serem observadas, além das 

três anteriormente citadas. Esse é o papel do artigo 166, do CTN, que se localiza no 

centro  do  problema  aqui  enfrentado,  como  veremos  à  frente.  Devido  ao 

importantíssimo papel que este dispositivo terá no presente estudo, necessária sua 

inteira transcrição.

Art.  166.  A  restituição  de  tributos  que  comportem,  por  sua  natureza, 
transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem 
prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a 
terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la.

O artigo  166  pressupõe  a  existência  de  tributos  que,  por  sua  própria 

natureza,  sempre acarretam em transferência do ônus financeiro  da tributação a 

terceiro.  Quanto  a  esses  tributos,  assume-se  que  o  sujeito  passivo  realizou  o 

repasse, cabendo a ele provar que não o fez, para que tenha direito à restituição. Se 

não puder provar que não realizou a repercussão, ou se a tiver feito, dependerá de 

autorização expressa de quem a houver suportado.

No  entendimento  do  STJ,  o  referido  artigo  faz  alusão  aos  tributos 

indiretos. Assim, para tais tributos, o contribuinte de direito somente poderá repetir  

se não tiver ocorrido repercussão econômica do tributo. Do contrário, é necessário 

que o contribuinte de fato autorize expressamente a restituição.

3.2  A  legitimidade  para  restituição  de  tributos  indiretos,  segundo  a 
jurisprudência

Seguindo-se o histórico realizado por Hugo de Brito Machado Segundo 

(2011, p. 25-28) sobre este tema, observamos que, inicialmente, consolidou-se na 

jurisprudência  o  entendimento  de  que  os  tributos  indiretos  não  poderiam  ser 
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restituídos ao contribuinte de direito, vez que este não suportava o ônus financeiro 

da tributação, nem ao contribuinte de fato, por não fazer parte da relação jurídico-

tributária. Não tendo o contribuinte de direito sofrido qualquer prejuízo, restituir-lhe o 

tributo indevido daria causa a um enriquecimento sem causa. Essa linha adotada 

pelo  STF,  ainda no  início  do  século  XX,  deu  origem à Súmula  71,  que  veda  a 

restituição de tributo indireto, ainda que pago indevidamente, em qualquer hipótese.

Na época em que esta postura foi adotada, os próprios ministros do STF 

reconheceram que esta decisão causaria um enriquecimento sem causa, uma vez 

que,  se o tributo não poderia  ser  restituído,  permaneceria  indevidamente com o 

Estado. Justificou-se, porém, que, entre o enriquecimento sem causa do contribuinte 

e  o  da  Fazenda  Pública,  era  preferível  que  os  valores  indevidamente  pagos 

permanecessem com esta, em razão do peso maior do interesse público sobre o 

interesse  privado,  vez  que  o  Estado,  que  tem  o  dever  de  agir  em  prol  da 

coletividade, usaria estes recursos de maneira mais benéfica que o contribuinte, que 

visa apenas seu próprio bem-estar.

Sem dúvidas, trata-se de argumento polêmico, mas que recebeu apoio de 

alguns ilustres doutrinadores,  a  exemplo de Paulo de Barros  Carvalho  (1999,  p. 

419), que, embora já aponte para a postura posterior adotada, afirma:

[…] se não há fundamento jurídico que ampare o Estado, no caso de haver 
recebido  valores  indevidos  de  contribuintes  que  transferiram  o  impacto 
financeiro a terceiros, também não há justo título para que estes, os sujeitos 
passivos que não provaram haver suportado o encargo, possam predicar a 
devolução. E na ausência de título de ambos os lados, deve prevalecer o 
magno  princípio  da  supremacia  do  interesse  público  ao  do  particular, 
incorporando-se as quantias ao patrimônio do Estado.

Esse entendimento, que acabava por justificar uma tributação abusiva e 

inconstitucional,  recebeu  duras  críticas.  Aliomar  Baleeiro  (2007,  p.  885),  por 

exemplo, dizia que a tese adotada na Súmula nº 71, do STF, baseada em critérios 

econômico-financeiros  que  os  próprios  financistas  consideram  inseguros,  não 

deveria ser generalizada, devendo ser apreciada diante de cada caso concreto.

Assim, amadureceu-se aquele entendimento, afastando a impossibilidade 

jurídica apontada pelo entendimento sumulado do STF, tomando a forma de que o 

tributo indireto pode ser restituído, desde que provado que o próprio contribuinte de 

direito  tenha  suportado  os  encargos  da  tributação,  na  linha  da  Súmula  546,  da 
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mesma corte, e do artigo 166, do CTN, já que, se assim fosse, não se poderia falar 

em locupletamento indevido do sujeito passivo. Passou-se a defender, portanto, que 

o papel da norma era evitar que o sujeito passivo que não suportou a tributação 

abusiva lucre com a situação irregular.

Hodiernamente,  com  a  criação  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  e 

modificação  da  competência  do  STF,  o  STJ  passou  a  decidir  sobre  a  matéria. 

Inicialmente, entendeu-se que o artigo 166, do CTN, tinha o condão de, ao negar a 

legitimidade do contribuinte de direito para pleitear a restituição do indébito tributário, 

transferi-la  ao  contribuinte  de  fato.  Afinal,  se  o  contribuinte  de  fato  suportou 

financeiramente a tributação, nada mais lógico que ele possua o direito de repetir.  

Corroborando  com este  entendimento,  a  decisão  ementada  como reproduzido  a 

seguir:

EMENTA:  TRIBUTÁRIO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  IPI.  REPETIÇÃO  DE 
INDÉBITO.  LEGITIMIDADE  ATIVA  DA  DISTRIBUIDORA  DE  BEBIDAS. 
CONTRIBUINTE  DE  FATO.  PRECEDENTES.  AGRAVO  REGIMENTAL A 
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A decisão agravada encontra-se em consonância com a jurisprudência do 
STJ.  Com  efeito,  é  pacífico  o  entendimento  de  que  a  distribuidora  de 
bebidas tem legitimidade para questionar juridicamente a composição da 
base de cálculo do tributo, bem como para pleitear a repetição dos valores 
pagos indevidamente.
2.  Desta  forma,  reconhece-se  a  legitimidade da parte  para  questionar  a 
exigência do IPI, devem os autos retornar à instância ordinária para exame 
do alegado direito de restituição do indébito.
3. Agravo regimental não provido.
(STJ,  AgRg  no  REsp  770.705/SC.  2ª  Turma.  Relator:  Ministro  Mauro 
Campbell Marques. Julgamento em 19/11/2009)

Essa  era  a  posição  majoritária  adotada  por  aquela  Corte  Superior. 

Entretanto,  a  grande  quantidade  de  recursos  ao  STJ  tratando  da  questão  da 

legitimidade  do  contribuinte  de  fato  acabou  modificando  drasticamente  este 

entendimento, ao levar a questão a ser julgada sob o regime dos recursos repetitivos 

(artigo 543-C, do CPC). No REsp nº 903.394/AL, foi decidido, por unanimidade, que 

somente o contribuinte de direito é detentor da legitimidade ativa para pleitear a  

restituição  de  tributos  indiretos.  Neste  acórdão,  nos  termos  do  voto  do  relator,  

Ministro Luiz Fux (à época no STJ), decidiu-se que, embora seja indubitável que o 

pagamento indevido de tributo gera o direito a sua restituição, no caso dos tributos 

indiretos  somente  o  contribuinte  de  jure possui  legitimidade  para  pleitear  a 

devolução. Defendeu-se que o contribuinte  de facto não possui  qualquer relação 
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jurídica  com  o  Fisco,  de  sorte  que  não  pode  ser  titular  do  direito  subjetivo  à 

restituição.  Vejamos um trecho  da  polêmica  decisão,  citando  Marcelo  Fortes  de 

Cerqueira (2007, p. 393), em posicionamento nessa linha:

A norma veiculada pelo art. 166 não pode ser aplicada de maneira isolada, 
há de ser confrontada com todas as regras do sistema, sobretudo com as 
veiculadas pelos arts. 165, 121 e 123, do CTN. Em nenhuma delas está 
consignado que o terceiro que arque com o encargo financeiro do tributo 
possa ser  contribuinte.  Portanto,  só o contribuinte tributário tem direito à 
repetição do indébito.

Como vimos, o Código Tributário Nacional elege como sujeito passivo da 

relação tributária o contribuinte que tenha praticado o fato gerador e o responsável 

tributário, cuja obrigação decorre de expressa previsão legal. O STJ entendeu que o 

contribuinte de fato não pratica o fato gerador, tampouco possui qualquer tipo de 

obrigação legal em pagar o tributo, não podendo ser,  portanto, tido como sujeito 

passivo, e, nos termos do artigo 165, somente o sujeito passivo é titular do direito à 

restituição dos tributos  indevidos.  Assim,  não se poderia  interpretar  o  artigo 166 

isoladamente, para atribuir legitimidade ao contribuinte de fato.

Em outras palavras, no entendimento do STJ, o contribuinte de fato não 

existe como parte integrante da relação jurídico-tributária. Ele não é sujeito passivo, 

pois não mantém qualquer relação jurídica com o Fisco; apenas suporta o encargo 

financeiro da exação, através de repercussão meramente econômica. Portanto, o 

artigo  166  não  concede  legitimação  para  os  chamados  contribuintes  de  fato 

ajuizarem a restituição do indébito,  mas, tão somente,  cria a condição de que o 

próprio contribuinte de direito tenha suportado a exação, ou que seja expressamente 

autorizado por aquele, a fim de evitar o locupletamento sem causa deste.

Desse  modo,  ainda  que  o  contribuinte  de  fato  não  possa  pleitear  a 

restituição diretamente em face do Estado, por não ser parte da relação tributária, 

mantém uma relação jurídica privada com o contribuinte de direito, de modo que, no 

entendimento de Marcelo Fortes de Cerqueira (2007, p. 392), como citado pelo STJ, 

“uma vez recuperado o indébito por este junto ao Fisco, pode o contribuinte de fato, 

com base em norma de direito  privado,  pleitear  junto ao contribuinte tributário  a 

restituição daqueles valores”. No mesmo sentido, Brandão Machado (1984, p. 86-

87), diz que:
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[…]  não  há  entre  o  terceiro  e  o  'solvens' nenhuma  relação  de  índole 
tributária, por mais tênue que seja. A relação é apenas de direito privado. O 
elemento jurídico que nela se insere é de conteúdo econômico, não jurídico. 
Tributo  aí  é  apenas  o  nome  de  uma  parcela  dentre  outras  tantas  que 
compõem o preço, mas que não é paga pelo terceiro a título de tributo, uma 
vez que o terceiro nada deve a este título. Não há, portanto, como possa o 
'solvens' enriquecer injustificadamente com o recebimento de tributo, se o 
terceiro somente lhe paga preço de bens ou de serviços, e não de tributo 
que não lhe compete pagar.

Desse modo, um fator essencial para que o STJ se posicionasse contra a 

legitimidade dos contribuintes de fato, foi o fato de a relação entre o consumidor e o 

fornecedor ser meramente econômica, irrelevante, pois, no âmbito jurídico, o que 

remete  ao  alerta  de  Alfredo  Augusto  Becker,  quanto  a  contaminação  da  atitude 

mental jurídica do jurista pela idolatria do fato e de conceitos provenientes de outras 

ciências (2010, passim), já que, no mundo dos fatos e para a Ciências das Finanças, 

é  inegável que quem arca com as despesas da tributação é o consumidor, mas, 

para o jurista, isso é irrelevante, vez que, em verdade, o consumidor paga o preço 

do  produto,  que  leva  em conta  não  só  a  tributação,  mas  também questões  do 

mercado, e um amplo rol de fatores que são irrelevantes para o Direito Tributário. 

Quem paga o tributo, para efeitos jurídicos, é o contribuinte legalmente previsto.

Em suma, o posicionamento uniformizado pelo julgamento do REsp nº 

903.394/AL, sob o regime dos recursos repetitivos, é que: o contribuinte de fato não 

pode repetir o indébito tributário em nenhuma hipótese, já que não mantém qualquer 

relação jurídica com o Fisco; o contribuinte de direito só poderá ser restituído se 

provar a não ocorrência de repasse do encargo econômico ao contribuinte de fato 

ou, caso o tenha feito, se este outorgar-lhe autorização expressa para restituir.

3.3 Contradições

Não bastasse a drástica mudança no entendimento do STJ, a partir da 

prolação da mencionada decisão, os fundamentos utilizados, e aqui reproduzidos, 

são  causadores  de  grande  parte  das  controvérsias  acerca  do  assunto.  Se  a 

repercussão meramente econômica é irrelevante para o jurista, a ponto de afastar 

completamente qualquer pretensão dos contribuintes de fato, por quê essa relação 

se mostra relevante quando da verificação do direito de restituição do contribuinte de 

direito, ao ponto de ser capaz de excluí-lo completamente?
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O julgamento do REsp nº 903.394/AL, que faz extensa referência à boa 

doutrina, faz ampla dilação, já reproduzida de modo resumido no presente estudo, 

sobre  como  a  relação  entre  o  consumidor  e  fornecedor,  por  possuir  caráter 

evidentemente  privado,  é  irrelevante  para  o  direito  tributário,  uma  vez  que  não 

possui qualquer incidência sobre a relação jurídico-tributária. Entretanto, de modo 

contraditório, a jurisprudência entende que essa relação privada se mostra relevante 

ao ponto de afastar o direito subjetivo do fornecedor à restituição, nos termos do 

artigo 166, do CTN, e da Súmula nº 546, do STF.

A referida decisão se mostra ainda mais contraditória se observarmos que 

alguns dos doutrinadores por ela citados adotam postura diversa da sustentada pelo 

STJ. Vejamos, pois, o que diz Alfredo Augusto Becker (2010, p. 610), em trecho 

citado no próprio acórdão em comento:

Mesmo que seja possível provar a repercussão econômica do tributo, ainda 
assim,  a  negação  da  legitimidade  ao  contribuinte  de jure importaria  em 
decisão fundada num puro arbítrio. O julgador estará, segundo um critério 
subjetivo  de  lucro  razoável,  interferindo  no  lucro  de  negócio  jurídico 
livremente ajustado entre as partes. Observe-se que não se pode nem falar 
em lucro lícito ou ilícito, pois para isto seria necessária a existência de uma 
lei que declarasse quando o lucro é lícito ou ilícito. No caso em exame, não 
existe lei que estabeleça ao limite legal e não o fato de o tributo indevido ter 
sido um dos elementos que contribuiu para a formação do preço do negócio 
jurídico.

O retrocitado autor, aliás, em sua aclamada obra “Teoria Geral do Direito 

Tributário”,  faz  diversas  críticas  a  respeito  da  consideração  da  repercussão 

meramente econômica para efeitos de restituição do tributo. Para ele, é inaceitável  

que o jurista se afaste do pensamento jurídico, buscando fundamento na Ciência 

das Finanças (já que a repercussão econômica é fenômeno inerente a esta) para 

excluir um direito decorrente de uma relação jurídica.

Eduardo  Domingos  Botallo  (apud CERQUEIRA,  2007,  p.  390),  em 

passagem  citada  pela  decisão  em  estudo,  diz  que  “[...]  somente  o  contribuinte 

chamado 'de jure' é parte da relação jurídica tributária; conseqüentemente, somente 

a ele é atribuído o título jurídico; somente a ele cabe o direito de repetição do tributo 

indevido e nenhuma condição adicional se lhe pode ser imposta para o exercício 

desse direito”.

O  certo  é  que  o  entendimento  dominante  na  jurisprudência  hodierna 

acaba criando o que Ives Gandra da Silva Martins (1999, p. 168-169) chama de um 
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“contribuinte  incapaz”,  inexistente  e  inadequado  a  nosso  ordenamento,  já  que 

sequer poderia ser chamado de contribuinte, mas que é, teoricamente, titular de um 

direito de restituição que não pode exercer diretamente, possuindo a capacidade de 

impedir  que o  sujeito  passivo  legalmente  estabelecido  tenha o  indébito  tributário 

restituído.

Em verdade, isso representa uma barreira praticamente intransponível à 

restituição  dos  tributos  “indiretos”.  Se  em  relação  ao  contribuinte  de  fato  a 

legitimidade é absolutamente vedada, quanto ao contribuinte de direito poder-se-ia 

alegar que há a possibilidade de prova da não realização do repasse, ou que se use 

de expressa autorização do contribuinte de fato para o ajuizamento da Ação de 

Restituição de Indébito Tributário,  nos termos do artigo 166, do CTN. Entretanto, 

ambas as possibilidades são quase impraticáveis, quando vislumbradas sobre um 

caso concreto.

A primeira hipótese, em relação a prova da não repercussão econômica 

pelo contribuinte de direito, é quase impossível de ser realizada. Como vimos, são 

vários  os  fatores  que  incidem  na  aferição  do  preço  de  um  produto.  Para  fins 

didáticos, imaginemos que o preço é formado a partir  de uma equação resolvida 

pelo fornecedor, que possui incontáveis variáveis, desde a lei de oferta e procura até 

a situação de equilíbrio financeiro e atuarial da empresa. O tributo indireto é apenas 

uma destas variáveis, que pode, até mesmo, sequer ser utilizada pelo contribuinte 

de direito, como dito anteriormente. E mais, o fornecedor poderia, ainda, adicionar 

tributos classificados como diretos ao preço final do produto (v.g., repassando os 

valores pagos a títulos de COFINS ao consumidor).

Desse modo, ante os vários fatores que levam ao estabelecimento dos 

preços, que levam a uma complexidade muito elevada, a verificação do repasse dos 

valores  correspondentes  aos  tributos  indiretos,  ainda  que  se  realizasse  perícia 

contábil, é impraticável.

A segunda alternativa em que é possível  que o contribuinte de direito 

ajuíze  a  Ação  de  Repetição  de  Indébito  consiste  na  hipótese  de  conseguir 

autorização de quem suportou o encargo financeiro da tributação (o contribuinte de 

fato) para este fim. Entretanto, na maioria dos casos, seria pouco provável conseguir 

este tipo de autorização, por uma série de motivos.
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Primeiro,  os  fornecedores  costumam  realizar  uma  grande  quantidade 

operações com seus consumidores. Até mesmo empresas de porte médio possuem 

uma quantidade bastante elevada de consumidores não identificáveis, e situação só 

se agrava, em relação a empresas de grande porte.  Como uma loja que realiza 

venda  em  varejo  de  produtos  de  vestuário  iria  contatar  todos  os  seus  clientes 

referentes  a  determinado  período,  no  qual  não  a  mesma  não  deveria  ter  pago 

ICMS? Além da dificuldade em conseguir  localizar e contatar os contribuintes de 

fato,  as empresas ainda teriam que convencê-los a dar  uma autorização para o 

ajuizamento de uma ação, o que não seria tarefa simples, até mesmo em razão da 

suspeita  que este  tipo de autorização geraria  a um cidadão sem conhecimentos 

jurídicos.

Em segundo lugar, há situações em que o próprio contribuinte de fato tem 

o interesse de ver a restituição dos tributos pagos a maior, não estando disposto a 

conferir  a autorização. Por exemplo, no caso da demanda contratada de energia 

elétrica, os contribuintes de fato são, em grande parte, pessoas jurídicas de grande 

e médio porte, que consumiam grande quantidade de energia elétrica (daí porque 

necessitam firmar o contrato de reserva de potência, em primeiro lugar). Portanto, os 

valores  envolvidos  são  consideráveis,  em alguns  casos  chegando  a  milhões  de 

reais,  de  modo  que  estes  contribuintes  finais,  certamente,  queiram  pleitear  a 

restituição para si, já que os valores lhe foram repassados.

A  grande  consequência  dessa  impossibilidade  de  restituição  é  que 

tributos reconhecidamente indevidos terão validade, na prática, já que os efeitos da 

tributação persistirão. E, se, embora evidentemente inconstitucional, um tributo pode 

ser exigido sem gerar o direito a sua restituição, autoriza-se que a Fazenda Pública 

realize  tributação  totalmente  abusiva,  desrespeitando regras  constitucionais,  sem 

consequências reais. Cria-se, assim, no dizer de Ives Gandra da Silva Martins, o 

“princípio da imoralidade tributária”:

O Estado passa a monopolizar o direito de ser torpe e injurídico, na medida 
que imponha tributo indevido e se negue a restituí-lo a quem o recolhe, sob 
a  alegação  de  que,  não  ele,  mas  terceiro,  que  teoricamente  o  teria 
suportado, é que seria titular do direito de iniciar o procedimento para obter 
a  repetição,  não  diretamente,  mas  mediante  a  outorga  de  autorização. 
(1999, p. 169).

Essa postura, sob a justificativa de impedir o locupletamento sem causa 
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dos  contribuintes,  acaba  convalidando  um ato  ilícito  da  Fazenda  Pública,  e,  na 

prática, é um retorno ao entendimento anteriormente adotado pelo STF de que é 

preferível que seja o Estado a enriquecer sem justo motivo, e não o particular. Note-

se, aqui, a exorbitante diferença entre o “enriquecimento sem causa” decorrente de 

um repasse de despesas em uma relação jurídica de caráter privado, regida pela 

autonomia  das vontades,  e  o  enriquecimento  ilícito,  em detrimento  de direitos  e 

garantias  fundamentais  individuais  e  coletivas,  em uma  relação  jurídica  pública, 

caracterizada por sua natureza obrigacional e compulsória.

É  de  se  observar,  ainda,  que  fundamentar  o  enriquecimento  ilícito  do 

Estado, em evidente contradição com nossa ordem constitucional, na prevalência do 

interesse público sobre o privado,  é,  no mínimo, absurdo.  Como ressalta  Edmar 

Oliveira Andrade Filho (1999, p. 69) não se pode confundir interesse público com o 

mero  interesse  estatal.  É  de  interesse  público,  de  toda  a  coletividade  (legítima 

detentora de todo o Poder, vale dizer), que a soberania da Constituição Federal seja 

preservada. O interesse do Estado em ter os recursos obtidos indevidamente, na 

verdade,  é  somente  da  Administração  Pública,  não  podendo  ser  posto  em  um 

patamar superior. Trata-se da essencial distinção entre interesse público primário e 

secundário.

Outra  contradição  interessante  de  ser  mencionada  é  a  consequência 

prática da drástica mudança no posicionamento do STJ, a partir do julgamento do 

REsp nº 903.394/AL, em relação aos processos em trâmite, como apontado por Ítalo 

Farias Pontes (apud MACHADO SEGUNDO, 2011, p. 41).

Como vimos, antes da referida decisão, a corrente majoritária no STJ era 

a de que o contribuinte de fato (e, portanto, o consumidor de energia elétrica) era 

dotado  de  legitimidade  para  pleitear  a  restituição  do  ICMS  sobre  a  demanda 

contratada.  Por  essa  razão,  muitos  consumidores  conseguiram  provimentos 

liminares, sentenças e até acórdãos que lhes permitiam pagar em suas faturas ICMS 

relativa a, tão somente, a quantia efetivamente consumida.

Entretanto, com a mudança no entendimento do STJ, estas ações foram 

extintas sem julgamento de mérito, por falta de interesse de agir do consumidor final, 

o que gera um impasse, vez que a concessionária de energia elétrica alegaria que 

deixou de recolher o tributo em razão de determinação judicial. Os consumidores, 
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por sua vez, poderiam defender que não deviam arcar com aquele tributo, já que 

não eram os sujeitos passivos da relação tributária.

3.4 Da (in)constitucionalidade do artigo 166, do CTN

Todas as controvérsias apontadas no tópico anterior nos levam a discutir 

a  constitucionalidade  do  artigo  166,  do  Código  Tributário  Nacional,  que  está  no 

centro  da  controvérsia  acerca  da  legitimidade  ativa  ad  causam  da  Ação  de 

Restituição dos tributos indiretos.

Como dito, para o STJ, a referida norma é aplicável indistintamente aos 

tributos indiretos,  que são,  segundo aquele tribunal  superior,  ICMS, IPI  e  ISS,  e 

possui o papel de, ao ser interpretado conjuntamente com os artigos 121, 123 e 165,  

do  CTN,  estabelecer  condições  para  que  o  sujeito  passivo  da  relação  tributária 

exerça o direito de repetição do indébito, sem, no entanto, atribuir legitimidade ao 

contribuinte de fato, nos casos em que há a repercussão econômica. Portanto, no 

entendimento do STJ, para aplicação do artigo 166 deve ser verificado se houve 

repercussão econômica do tributo, cuja ocorrência é, de certo modo,  juris tantum, 

devendo  o  sujeito  passivo  provar  que  não  repassou  o  encargo  financeiro  ao 

contribuinte de fato.

O direito à restituição possui fundamento direto em nossa Carta Maior, 

como já demonstrado no presente estudo, principalmente nos direitos fundamentais 

à propriedade e ao acesso à justiça, aos princípios da legalidade e da moralidade 

administrativa, e, ainda, da própria consagração do Estado Constitucional e do ideal  

de  Justiça  que  rege  nossa  República  (artigo  3º,  I).  Daí  podemos  apontar  duas 

importantes consequências: a) o direito à restituição existe, ainda que não haja lei  

infraconstitucional que regule a matéria; e b) o direito à restituição não pode ser 

excluído por uma norma de hierarquia inferior às constitucionais. 

Na  pirâmide  jurídica,  conforme  os  ensinamentos  do  jusfilósofo  Hans 

Kelsen,  sistema de regras  em que cada norma jurídica  ocupa nível  diferente,  a 

Constituição está no patamar máximo que o direito positivo pode atingir, atribuindo o 

fundamento  de  validade  de  todas  as  normas  hierarquicamente  inferiores.  Desse 

modo,  uma  “norma  inferior”  não  pode  excluir  um  direito  com  fundamento 
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constitucional.

Vale lembrar que não se está falando do fundamento de validade do artigo 

165,  que  prevê  o  direito  à  restituição  do  indébito  tributário  no  plano 

infraconstitucional,  “O  que  se  quer  saber  é  se  o  direito  nasce  diretamente  da 

Constituição e, desta forma, existe mesmo na omissão completa do ordenamento 

infraconstitucional”,  e,  nesse  sentido,  “O  direito  à  restituição  do  que  tenha  o 

contribuinte  pago  indevidamente  tem  inegável  fundamento  na  Constituição” 

(MACHADO, 1999,  p.  11).  No mesmo sentido,  Hugo de Brito  Machado Segundo 

(2010, p. 417) diz que:

A  principal  consequência  que  se  pode  extrair  de  tal  fundamento 
constitucional  – mas que por  vezes  é  solenemente ignorada pelo  Poder 
Judiciário – é a de que o direito à restituição de tributo pago indevidamente 
não pode ser suprimido, embaraçado ou impossibilitado pela legislação de 
inferior hierarquia. Não têm validade dispositivos de lei,  seja ordinária ou 
complementar,  que  estabeleçam  formalidade  que,  absolutamente 
desproporcionais, terminem representando pura e simplesmente um óbice 
ao exercício do direito à restituição.

Ressalte-se, ainda, que, por tratar de verdadeiros direitos fundamentais 

(v.g., direito à propriedade), nem mesmo uma Emenda Constitucional poderia excluir 

o direito à restituição do indébito,  nos termos do artigo 60,  § 4º,  IV, da CF, que 

determina que projetos de emenda que visem abolir direitos e garantias individuais 

sequer serão objeto de deliberação.

Como dito,  é  aceitável  que  o  direito  se  sujeite  a  condições  para  ser 

exercido  em sede de jurisdição,  através das chamadas condições de ação,  que 

podem ser criadas através de normas infraconstitucionais.  Entretanto, a partir  do 

momento que estas condições passam a desempenhar o papel de impedir que o 

direito seja exercido, tem-se que as mesmas são inconstitucionais, por violarem o 

direito de acesso à justiça. A situação ainda é mais grave, em virtude de o direito de 

restituição ter fundamento direto na Carta Maior. Negar isso seria não só ferir as 

garantias  constitucionais  que  servem  de  defesa  para  o  contribuinte  perante  a 

Fazenda Pública, mas também violar a própria hierarquia das normas e Supremacia 

da Constituição, em evidente prejuízo da efetividade da ordem do Estado de Direito,  

uma vez que o Fisco poderia agir em desconformidade com a Constituição Federal, 

usando a justificativa de estar seguindo uma norma infraconstitucional.

Devemos,  pois,  verificar  se as condições impostas pelo artigo 166,  do 
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CTN, como interpretado pela jurisprudência do STJ, são proporcionais à verificação 

adequada  da  titularidade  do  direito  de  ação,  ou  se  constituem  mero  óbice  ao 

exercício do direito constitucional à restituição do indébito tributário.

Como visto ao longo deste trabalho, a classificação de tributos em diretos 

e indiretos é impraticável, uma vez que até mesmo os tributos diretos repercutem 

economicamente e que nem sempre os tributos indiretos repercutirão. Além disso, é 

praticamente impossível verificar, no caso prático, se um tributo repercutiu ou não, 

ante a existência de uma infinidade de fatores que incidem na aferição de preço de 

um produto, e, mesmo que essa verificação fosse possível, estar-se-ia levando em 

consideração uma relação jurídica alheia à tributária, regida por princípios diferentes, 

com objetivos  e partes  integrantes distintas (MARTINS,  1999,  p.  170).  A relação 

tributária, de caráter público, tem natureza distinta da relação entre contribuinte de 

direito e de fato, que se concretiza através do preço atribuído a um negócio jurídico 

acordado entre as partes, e não de uma obrigação legalmente prevista.

Além  disso,  como  dito  anteriormente,  na  prática,  seria  quase  que 

impossível  o  sujeito  passivo  conseguir  autorização  do  contribuinte  de  fato  para 

pleitear a restituição do tributo.

Ainda que assumamos que a visualização da repercussão meramente 

econômica é possível ou que a autorização do contribuinte de fato para a restituição 

fosse solução viável para o problema, quem paga o tributo é o sujeito passivo, por  

ser ele a manter uma relação jurídica com a Fazenda Pública, em razão de uma 

obrigação expressamente  prevista  em lei.  O contribuinte de  fato  apenas paga o 

preço do produto, constituindo uma obrigação totalmente diversa da tributária, como 

defendem Alfredo Augusto Becker e Eduardo Domingos Botallo.

Pelo exposto, não nos parece que as condições impostas pelo artigo 166, 

do CTN, sejam razoáveis. A intenção da postura defendida no REsp nº 903.394/AL 

de, simplesmente, impedir o exercício do direito à restituição fica mais evidente, se 

tivermos em vista que a relação do “contribuinte incapaz” só é tida como relevante 

para impedir a atribuição de legitimidade ao contribuinte de direito.

E  nem  se  diga  que  é  preferível  o  enriquecimento  do  Estado  ao  do 

contribuinte. O enriquecimento do contribuinte de direito decorre da relação privada 

que mantém com o contribuinte de fato, por meio da autonomia de suas vontades. 
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Estar-se-ia, como diz Alfredo Augusto Becker (2010, p. 610), em texto já citado neste 

estudo, arbitrariamente limitando o lucro da relação jurídica privada, que independe 

da relação tributária. Não se pode falar em enriquecimento sem causa, já que a 

causa é a própria operação, sendo o tributo apenas mais um dos fatores a incidir 

sobre seu preço, tampouco se poderia falar em enriquecimento ilícito, já que não há 

qualquer lei que estabeleça um limite para esse lucro. Por outro lado, em relação ao 

Estado,  caracteriza-se  verdadeiro  enriquecimento  ilícito,  já  que  os  valores 

correspondentes  ao  tributo  continuam retidos,  ainda  que  indevidos,  em evidente 

violação ao direito à propriedade e ao princípio da legalidade.

Vejamos o que diz Marçal Justen Filho (2005, p.  39-40), a respeito da 

supremacia do interesse público sobre o interesse particular:

O interesse público não se confunde com o interesse do Estado, com o 
interesse do aparato administrativo ou do agente público. É imperioso tomar 
consciência  de  que  um interesse  é  reconhecido  como público  porque  é 
indisponível,  porque  não  pode  ser  colocado  em  risco,  porque  suas 
características  exigem  a  sua  promoção  de  modo  imperioso.  […]  Ora, 
juridicamente, o titular do interesse público é o povo, a sociedade (no seu 
todo ou em parte).  Mas os governantes refugiam-se neste princípio para 
evitar o controle de seus atos pela sociedade.

Seguindo-se essa linha, o interesse público é que o Estado respeite a 

Supremacia  da  Constituição,  principalmente  por  se  tratar  de  direitos  e  garantias 

fundamentais, para que nosso Estado Democrático de Direito não seja viciado. Na 

verdade, o interesse a que o STF se referia, ao adotar a tese que resultou na edição  

da Súmula nº 71, é melhor retratado como um interesse exclusivo do Estado. E, sem 

dúvidas, é mais salutar que o interesse público prevaleça sobre o interesse estatal. 

“Ou se prestigia o Estado de Direito, ou o Direito do Estado” (ANDRADE FILHO, 

1999, p. 69).

Em razão dos argumentos aqui expostos, podemos concluir que o artigo 

166, do CTN, como aplicado atualmente, é inconstitucional. Entretanto, há autores 

que defendem uma forma alternativa de interpretação desse dispositivo, deixando de 

lado a repercussão meramente econômica e a denominação de tributos indiretos 

como critério para definir a incidência da norma, em favor da repercussão jurídica.

O  artigo  166  fala  que  “tributos  que  comportem,  por  sua  natureza, 

transferência do respectivo encargo financeiro” somente poderão ser restituídos por 

quem prove ter efetivamente suportado o encargo. Portanto, poderíamos interpretar 



41

que a norma não fala de   espécies específicas de tributos, mas sim de natureza no 

sentido de regime jurídico. Isso nos permitiria aplicá-lo aos tributos em que ocorre 

repercussão jurídica, que implica em transferência da responsabilidade de pagar o 

tributo a terceiro, que, apesar de não praticar o fato gerador,  possui a obrigação 

legal de realizar o pagamento. Nesses casos, o tributo possui, na forma do artigo 

128,  do  CTN,  dois  sujeitos  passivos,  um  direto  (contribuinte)  e  outro  indireto 

(responsável), de sorte que o artigo 166 seria aplicado para garantir que o tributo só 

seja restituído pelo sujeito passivo que tiver suportado a exação.

Gonçalves e Marques (1999, p. 207) ressaltam, ainda, que:

Talvez não tenha sido esta a intenção do legislador complementar […], ao 
estabelecer a norma veiculada pelo artigo 166 do CTN, nem tampouco é 
essa  a  interpretação  que  vem  sendo  dada  ao  dispositivo  legal  pela 
jurisprudência e doutrina tradicional. Mas não vislumbramos outra forma de 
adequar  tal  disposição  às  exigências  decorrentes  da  consideração 
sistemática dos ditames constitucionais, senão restringindo as hipóteses de 
sua  aplicação  aos  casos  de  substituição  tributária.  É  que,  do  contrário, 
compromete-se o que o sistema constitucional tem de mais caro, que é a 
sua coerência interna.

A relação tributária, como se sabe, possui natureza obrigacional e decorre 

de previsão legal, que defina os limites da competência tributária sobre cada caso, 

de modo que independe da vontade das partes. Um instrumento particular firmado 

pelo  sujeito  passivo  que  transfira  a  obrigação  tributária  a  terceiro  não  possui 

qualquer validade, de forma que o Fisco somente poderia cobrar o tributo do sujeito 

passivo legalmente previsto. E, levando-se em consideração a mera repercussão 

econômica  nas  operações  de  caráter  privado  realizadas  pelo  contribuinte  (v.g.,  

operação compra e venda, em que há o repasse do ICMS), estar-se-ia modificando 

aspectos  da relação tributária  em razão da vontade das partes,  uma vez que a 

operação decorre da autonomia das vontades. Por outro lado, utilizando-se como 

critério a repercussão jurídica, as situações em que ocorre repasse decorrem de 

previsão legal, de modo que, nestes casos, o próprio regime jurídico do tributo a 

autoriza  (GONÇALVES;  MARQUES,  1999,  p.  208).  Portanto,  em decorrência  da 

legalidade, haveria repasse do próprio tributo, e não de simples preço.

Nesse sentido é que Luciano Amaro (2011, p. 272-273) afirma que:

O  nascimento  da  obrigação  tributária  independe  de  manifestação  de 
vontade do sujeito passivo dirigida à sua criação. […] Por isso, a obrigação 
tributária diz-se ex lege.
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[…]  O  direito  do  vendedor  de  receber  o  preço  devido  pelo  comprador 
(ambos partícipes de uma obrigação privada) também se funda na lei, que, 
ao reconhecer o direito de propriedade e regular o contrato de compra e 
venda, reveste de legalidade as obrigações assumidas pelas partes.
A diferença está em que o nascimento de certas obrigações (entre as quais 
a tributária) prescinde de manifestação de vontade da parte que se obriga 
(ou do credor) no sentido de dar-lhe nascimento. […] Basta a ocorrência do 
fato previamente descrito na lei para que surja a obrigação.

Além disso, nos casos de repercussão jurídica do tributo, diz Hugo de 

Brito Machado Segundo (2011, p. 105) que:

[…] é possível determinar com clareza se há a transferência do encargo ou 
não, vale dizer, se o responsável procedeu à retenção ou não. Como ambos 
integram a relação jurídica obrigacional tributária, ambos têm legitimidade 
ativa ad causam para discutir seus termos. Apenas no caso da restituição é 
que se exige a prova da assunção do encargo, a qual, todavia, é possível, e 
não  diabólica  como  se  dá  se  aplicado  o  artigo  à  generalidade  das 
restituições de ICMS, ISS e IPI.

Nos  termos  aqui  expostos,  sendo  a  discussão  sobre  a  incidência 

econômica  do  tributo  entre  dois  sujeitos  passivos,  e  não  entre  um “contribuinte 

incapaz” e um sujeito passivo, e sendo possível a verificação, na prática, de quem a 

suportou,  as  limitações previstas  pelo  artigo  166,  do  CTN,  seriam razoáveis,  de 

modo que não mais haveria violação ao direito de acesso à jurisdição.

Coadunando deste entendimento, Hugo de Brito Machado (1999, p. 16) já 

se manifestou no sentido de que:

a) O art. 166 do Código Tributário Nacional é compatível com o sistema de 
princípios constitucionais, segundo o qual o contribuinte tem direito de não 
ser compelido a pagar tributo cuja cobrança não se faça nos exatos termos 
da Constituição e das leis, desde que não seja visto como um obstáculo ao  
exercício do direito à restituição do tributo pago indevidamente.
b)  A interpretação  do  art.  166  do  CTN que  o  coloca  de  acordo  com a 
Constituição é apenas aquela que o entende aplicável somente aos casos 
de  repercussão  jurídica,  como  tal  entendida  a  autorização,  por  lei,  ao 
responsável pelo recolhimento do tributo, para que este cobre de terceiro, 
que é o contribuinte  de direito, a quantia correspondente ao tributo, como 
acontece, por exemplo, nos casos de substituição tributária.
c) A legitimidade para pedir a restituição do indébito tributário é do sujeito 
passivo da relação tributária, que efetuou o correspondente recolhimento, 
ou,  nos  casos de repercussão  jurídica,  do  contribuinte  que  efetivamente 
suportou o respectivo encargo financeiro.

Havendo essa possibilidade de uma interpretação mais justa e menos 

lesiva à nossa ordem constitucional, parece-nos que deve ela ser aplicada. É que, 

no dizer de Raimundo Bezerra Falcão (1997, p. 246), “[...] às vezes, [as normas] são 

tão monstruosamente injustas e lesivas ao próprio sentimento de humanidade que 
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se  faz  aconselhável  interpretá-las  atenuadamente,  quando  não  seja  pura  e 

simplesmente o caso de as interpretar mais com base nos princípios que na letra da 

lei expressa”.

Além disso, há que se atentar às lições de Alfredo Augusto Becker (2010, 

p.  567-568),  que  com muita  propriedade  diz  que  devemos  atentar  para  que  os 

conceitos jurídicos e econômicos sejam utilizados em seus respectivos planos de 

validade. Se assim não for, nossas conclusões confundirão os dois planos ao ponto 

de não terem validade nem no Direito Tributário e nem na Ciência das Finanças. 

Essa ideia, que o próprio autor intitula de pureza científica, logo nos remete a Hans 

Kelsen, em sua Teoria Pura do Direito. Entretanto, entendemos a pureza referida por 

Alfredo Augusto Becker como um necessário recorte do campo de estudo (e até de 

incidência das normas), a fim, até mesmo, de possibilitar a eficácia dos institutos 

jurídicos.  É  o  caso  do  artigo  166,  em  que  devemos  abandonar  a  repercussão 

econômica  em  favor  da  repercussão  jurídica,  para  que  seja  possível,  no  plano 

jurídico, aferir a titularidade do direito à restituição.

Assim  não  fosse,  poderíamos  chegar  à  hipótese  absurda  de  nenhum 

tributo ser passível de restituição, ainda que evidentemente abusivo e indevido, por 

não  ser  possível  verificar  quem  arcou  com  o  ônus  financeiro,  levando-se  em 

consideração a mera repercussão econômica. Para tanto, basta que imaginemos 

uma situação em que o sujeito  passivo repasse certo  tributo  (seja  ele  direto ou 

indireto,  já  que,  como  vimos,  ambos  podem  repercutir  economicamente)  a  um 

“contribuinte de fato”, que, por sua vez, repassaria a terceiro, e assim por diante,  

criando  um  ciclo  interminável.  Num  mundo  em  que  o  capital  circula  livremente 

através  de  fronteiras  de  forma quase  que  instantânea,  seria  impossível  verificar 

quem efetivamente suportou o encargo financeiro.  Não se poderia verificar quem 

não pode repassar a mais ninguém, por qualquer meio, já que nada impede que o 

consumidor de certa operação repercuta o ICMS pago em outra relação totalmente 

distinta.

Aqui percebemos a importância da definição da origem constitucional do 

direito  à  restituição  do  indébito  tributário,  que,  infelizmente,  não  é  tratado  pelos 

operadores do direito de acordo com todas as consequências que sua origem enseja 

para a lógica jurídica (MACHADO, 1999, p. 11).
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Entretanto, o problema não se encerra aqui. Embora o artigo 166 seja 

aplicado pela jurisprudência hodierna também à hipótese de ICMS sobre energia 

elétrica, o caso apresenta peculiaridades que podem modificar elementos da própria 

constituição da  relação  jurídico-tributária,  e,  em consequência,  de  características 

essenciais à verificação da titularidade do direito de ação. Assim, os institutos e as 

noções discutidas, até agora, devem ser analisados sob o prisma do caso concreto, 

a fim de chegarmos a uma aplicação mais adequada da norma. É o que será feito no 

capítulo seguinte.
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4  DA  LEGITIMIDADE  ATIVA  DOS  CONSUMIDORES  DE  ENERGIA 
ELÉTRICA: O CASO DA DEMANDA CONTRATADA

Como vimos, considerar a repercussão econômica para a interpretação 

da referida norma caracteriza evidente violação a diversos direitos fundamentais do 

contribuinte, dentre os quais o direito de acesso à justiça e o direito à propriedade.  

Em virtude disso, o que deve ser considerado, para os fins do artigo 166, do CTN, é 

a repercussão jurídica, uma vez que não se criaria a figura de um “contribuinte de 

fato” que só serve para cercear os direitos do sujeito passivo legalmente definido, e 

sim teríamos uma situação em que se busca verificar qual dos envolvidos na relação 

tributária suportou a incidência econômica do tributo.

A jurisprudência entende que o consumidor final de energia elétrica não 

possui  legitimidade  ativa  ad  causam para  postular  a  restituição  de  ICMS 

indevidamente pago na operação de fornecimento de energia, uma vez que ocorre 

mera repercussão econômica do tributo, e, portanto, o consumidor é contribuinte de 

fato.  Desse modo,  somente  as  concessionárias  de energia  elétrica  possuiriam a 

titularidade do direito de restituição, desde que atendidos os requisitos do artigo 166, 

do CTN.

Isso nos levaria a crer que o direito à restituição, no caso da demanda 

contratada, é exclusivo das concessionárias, uma vez que ocorre mera repercussão 

econômica  do  tributo  ao  consumidor.  Entretanto,  essa  vertente  não  nos  parece 

correta.  Os  consumidores  de  energia  elétrica  não  podem  ser  enquadrados  na 

condição de meros contribuintes de fato, ante as particularidades da operação de 

fornecimento de energia elétrica, como se passa a demonstrar.

4.1 As peculiaridades da incidência do ICMS sobre energia elétrica

A atual sistemática de fornecimento do serviço público de energia elétrica 

(sabe-se que a energia elétrica é tida como uma mercadoria para fins tributários,  

mas seu fornecimento consiste em um serviço público) tem como marco a edição da 

Lei nº 9.074, publicada em 7 de julho de 1995, que estabeleceu algumas normas a 

respeito das concessões de serviços públicos, e a Lei nº 9.427, de 26 de dezembro 
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de  1996,  que  criou  a  Agência  Nacional  de  Energia  Elétrica  (ANEEL),  que,  nos 

termos  de  seu  artigo  2º,  “tem  por  finalidade  regular  e  fiscalizar  a  produção, 

transmissão,  distribuição e comercialização de energia elétrica,  em conformidade 

com as políticas e diretrizes do governo federal”.

Na forma do artigo 3º da Lei nº 9.427/1996, modificado pela Lei nº 10.848, 

de 15 de março de 2004, que introduziu o “Novo Modelo do Setor Elétrico”, compete 

à ANEEL estabelecer tarifas sobre a distribuição de energia elétrica, as quais devem 

ser  justas  para  o  consumidor  final  e,  ao  mesmo  tempo,  garantir  o  equilíbrio 

econômico-financeiro das concessionárias. Essas tarifas, nos termos do artigo 14, I, 

da Lei nº 9.427/1996, são a contraprestação paga pelo consumidor, baseadas no 

serviço pelo preço, às concessionárias.

A tarifa, porém, não é a única parcela paga pelo consumidor, ao utilizar a 

energia elétrica. Nos termos do artigo 155, § 3º, da Constituição Federal, a energia 

elétrica  é  tida  como  uma  mercadoria,  eis  que  deverá  incidir  ICMS  sobre  sua 

circulação.

Em síntese, o atual modelo de fornecimento de energia elétrica funciona 

da seguinte forma: é realizado leilão público, onde a energia elétrica é adquirida, e, 

posteriormente, transmitida até a localidade do consumidor final, onde é, finalmente, 

distribuída e consumida, sendo verificada a potência utilizada através da que passou 

pelo medidor colocado em sua residência.  Note-se que são várias as operações 

realizadas, até que a energia elétrica seja consumida pelo consumidor final, e, para 

fins  didáticos,  poderíamos  compará-lo  à  sistemática  das  operações  de  venda 

comumente  praticadas  no  mercado,  onde  o  produto  é  criado,  comprado  pelo 

comerciante atacadista, que o revende ao comerciante varejista ou ao consumidor 

final. Entretanto, a energia elétrica possui uma característica peculiar: não pode ser 

estocada.

Essa  característica  enseja  algumas  diferenças  em  relação  às  demais 

operações de circulação de mercadorias. É que, embora seja indubitável que são 

várias  as  fases  necessárias  até  que  a  energia  possa  ser  consumida,  só  será 

realizada uma operação de fornecimento de energia elétrica, e, consequentemente, 

somente incidirá ICMS caso a mesma seja efetivamente utilizada pelo consumidor 

final.  Tanto o é que, se o consumidor não utiliza, em determinado mês, qualquer 
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quantidade de energia, a concessionária apenas poderá cobrar um reduzido custo 

de disponibilidade, em razão do estado de prontidão que a rede elétrica deve manter  

para garantir o atendimento daquele consumidor. Se assim não fosse, o consumidor 

teria de arcar com toda a potência distribuída para sua região, ainda que nenhuma 

quantidade  passasse  pelo  medidor  de  sua  residência,  já  que  o  serviço  de 

fornecimento é contínuo.

Em virtude disso, as fases anteriores ao efetivo consumo são irrelevantes 

para fins fiscais, não estando aptas a, por si só, ensejarem a incidência de ICMS. 

Somente  quando  o  consumidor  final  utilizar  a  energia  elétrica  é  que  haverá  a 

ocorrência do fato gerador do ICMS. Esse é motivo pelo qual o STJ decidiu que, nos 

casos  de  demanda  contratada,  somente  deverá  incidir  ICMS  sobre  a  energia 

efetivamente consumida, sendo irrelevante a potência reservada posta à disposição 

do  consumidor  final.  Nesse  sentido,  o  REsp  nº  222.810/MG,  conforme  ementa 

reproduzida a seguir:

EMENTA:  TRIBUTÁRIO.  ICMS.  ENERGIA  ELÉTRICA.  CONTRATO  DE 
DEMANDA RESERVADA DE POTÊNCIA. FATO GERADOR. INCIDÊNCIA.
1. O valor da operação, que é a base de cálculo lógica e típica no ICMS, 
como  era  no  regime  de  ICM,  terá  de  consistir,  na  hipótese  de  energia 
elétrica,  no  valor  da  operação  de  que  decorrer  a  entre  do  produto  ao 
consumidor (Gilberto Ulhôa Canto).
2.  O  ICMS  deve  incidir  sobre  o  valor  da  energia  elétrica  efetivamente 
consumida, isto é, a que for entregue ao consumidor, a que tenha saído da 
linha de transmissão e entrado no estabelecimento da empresa.
3. O ICMS não é imposto incidente sobre tráfico jurídico, não sendo cobrado 
por não haver incidência, pelo fato de celebração de contratos.
4.  Não  há  hipótese  de  incidência  do  ICMS  sobre  o  valor  do  contrato 
referente a garantir demanda reservada de potência.
5.  A só formalização desse tipo de contrato  de compra ou fornecimento 
futuro de energia elétrica não caracteriza circulação de mercadoria.
6. A garantia de potência e de demanda, no caso de energia elétrica, não é 
fato gerador do ICMS. Este só incide quando, concretamente, a energia for 
fornecida  e  utilizada,  tomando-se  por  base  de  cálculo  o  valor  pago  em 
decorrência do consumo apurado.
7. Recurso conhecido e provido por maioria.
8. Voto vencido no sentido de que o ICMS deve incidir sobre o valor firmado 
que garantiu a “demanda reservada de potência”, sem ser considerado o 
total consumido.
(STJ, REsp nº 222.810/MG. 1ª Turma. Relator: Ministro Milton Luiz Pereira. 
Julgamento em 13/03/2000)

Na mesma linha, Roque Antonio Carrazza (2011, p. 294) afirma que:

O elo existente entre a usina geradora e a empresa distribuidora não tipifica, 
para fins fiscais, operação autônoma de circulação de energia elétrica. É, na 
verdade, o  meio necessário à prestação de um único serviço público, ao 
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consumidor final,  abrindo espaço à cobrança,  junto  a este,  de um único 
ICMS.

Além dessa distinção, há um outro fator que deve ser considerado, ao 

analisarmos a situação dos consumidores de energia elétrica. É que, como dito, a 

energia elétrica é cobrada por meio de uma tarifa estabelecida pela própria ANEEL, 

autarquia federal, que, ao calculá-la, leva em consideração: os valores da compra de 

energia, realizada em leilões públicos, os encargos setoriais, valores cobrados do 

consumidor,  por  determinação  legal,  para  financiar  o  desenvolvimento  do  setor 

elétrico; encargos de transmissão, referente ao uso de instalações necessárias à 

transmissão e distribuição da energia; despesas da concessionária para a prestação 

do serviço (v.g., gastos com pessoal, material, serviços de terceiros); e, por fim, uma 

quantia visando uma margem de lucro para as concessionárias. O ICMS é cobrado 

“por fora” da tarifa, embora seu pagamento seja exigido na fatura do consumidor.

Vejamos,  pois,  quais  são  as  consequências  dessas  características 

diferenciadas que apresentamos, para fins de atribuição da titularidade do direito de 

restituição de ICMS-Energia Elétrica indevidamente pago.

4.1.1 Consequências: a legitimidade do consumidor

Como as fases anteriores ao efetivo consumo da energia elétrica pelo 

consumidor  final  não possuem autonomia  para  ensejar  a  incidência  de  ICMS,  a 

distribuidora de energia elétrica apenas viabiliza a operação entre a geradora e o 

consumidor. Somente o efetivo uso da energia pelo consumidor final é que pode 

constituir fato gerador do ICMS.

E o mais importante, a ANEEL não leva em consideração o ICMS, ao 

estabelecer o “preço” da energia elétrica. O imposto é cobrado direto na fatura do 

consumidor final, vindo discriminado em separado da tarifa. Em outras palavras, o 

ICMS é cobrado diretamente do consumidor, e não através de mera repercussão 

econômica da tributação, já que a distribuidora apenas o repassa ao Fisco, e que a 

mesma possui autorização legal para fazê-lo, a exemplo do artigo 2º, § 4º, da Lei nº  

10.848/2004,  que,  na mesma linha dos contratos de concessão e de resoluções 

normativas da ANEEL, prevê, expressamente, o acréscimo de tributos à fatura do 

consumidor final.  No mesmo sentido, Hugo de Brito Machado Segundo (2010, p. 
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323) lembra que, nos contratos de concessão do serviço público de energia elétrica,  

o poder concedente autoriza a cobrança da tarifa, que remunera todas os custos da 

concessionária, e impõe a cobrança do ICMS nas faturas.

Nos contratos de concessão, o poder concedente autoriza a cobrança da 
tarifa,  que  já  remunera  todos  os  custos  do  concessionário,  e  determina 
ainda  a  cobrança  do  ICMS.  Nesses  mesmos  contratos,  a  receita 
proveniente  da  cobrança  do  ICMS  não  é  considerada  como  receita  da 
concessionária, que figura como mera arrecadadora, a exemplo das fontes 
pagadoras para fins de Imposto de Renda. (MACHADO SEGUNDO, 2010, 
p. 323).

Assim,  a  concessionária  cobra  o  ICMS  diretamente  do  consumidor, 

repassando-o  à Fazenda Pública  Estadual.  Somente  se  o  consumidor  deixar  de 

pagar  a  conta  de  luz  é  que  a  distribuidora  irá  pagar  o  tributo,  cobrando-o, 

posteriormente,  do  consumidor  em  débito,  como  uma  espécie  de  direito  de 

reembolso.  Percebe-se  que  essa relação  não  pode ser  confundida com a mera 

repercussão econômica, em que há o aumento do preço (que pode chegar a sequer 

se realizar, vale lembrar) como reflexo do pagamento do tributo pelo contribuinte.

Qual é, então, a posição do consumidor de energia elétrica na relação 

tributária? Para Roque Antonio Carrazza o consumidor  é verdadeiro contribuinte, 

uma vez que ele possui ligação direta com o fato gerador, já que a distribuidora de 

energia elétrica apenas viabiliza a ocorrência do fato gerador,  e que é ele quem 

suporta o ônus financeiro da tributação.

O referido autor defende que a distribuidora de energia elétrica, embora 

não negue sua importância para ocorrência do fato gerador, não pratica qualquer 

atividade mercantil, limitando-se a viabilizá-la. Assim, a distribuidora só seria sujeito 

passivo de incidência de ICMS quando consumisse a energia para uso próprio, e 

não quando interligasse a geradora de energia e o consumidor (CARRAZZA, 2011, 

p. 294). O fato gerador seria, então, o consumo da energia, não o seu fornecimento.

Desse modo, não haveria propriamente a repercussão jurídica do tributo. 

Na verdade, o consumidor seria o contribuinte do imposto, uma vez que a legislação 

ordinária optou, para fato gerador,  “pela descrição de uma operação jurídica que 

possibilite  o  consumo  de  energia  elétrica.  Portanto,  atualmente,  hipótese  de 

incidência do ICMS-Energia Elétrica é consumir, por força de um negócio jurídico, 

energia elétrica” (CARRAZA, 2011, p. 292).
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Em suma, para Roque Antonio Carrazza (2011, p. 295) a relação tributária 

no caso do fornecimento de energia elétrica poderia ser assim representada:

A distribuidora, ao colocar contratualmente a energia elétrica à disposição 
do consumidor final, assume a condição de “responsável” pelo recolhimento 
do ICMS. Melhor explicando, ela, no caso, paga tributo a título alheio, isto é, 
por conta do consumidor final. Este, na verdade, o contribuinte do ICMS, 
nas duas acepções possíveis: contribuinte de direito (porque integra o polo 
passivo  da  obrigação  tributária  correspondente)  e  contribuinte  de  fato 
(porque suporta a carga econômica do tributo).

Hugo de Brito  Machado Segundo,  embora  não discorra  tanto  sobre  o 

tema  quanto  Roque  Antonio  Carraza,  adota  postura  diversa.  Para  ele  ocorre 

repercussão jurídica do ICMS, de modo que a concessionária de energia elétrica 

seria uma espécie de substituto tributário do consumidor final, com direito de exigir o 

reembolso do tributo através da fatura.

O ICMS não é custo do fornecedor de energia. Seus custos são cobertos 
pela tarifa.  Na verdade, a lei  apenas conferiu ao concessionário o dever 
jurídico de recolher o ICMS, mas atribuiu-lhe também o direito de exigir do 
consumidor o reembolso respectivo. (MACHADO SEGUNDO, 2010, p. 323)

Em  primeira  análise,  ambos  os  posicionamentos  apresentam  muita 

propriedade.  Analisaremos,  pois,  brevemente,  as duas vertentes apresentadas,  a 

começar pela transcrição do artigo 34, § 9º, do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias (ADCT):

§ 9º - Até que lei complementar disponha sobre a matéria, as empresas 
distribuidoras  de  energia  elétrica,  na  condição  de  contribuintes  ou  de 
substitutos  tributários,  serão  as  responsáveis,  por  ocasião  da  saída  do 
produto de seus estabelecimentos, ainda que destinado a outra unidade da 
Federação,  pelo  pagamento  do  imposto  sobre  operações  relativas  à 
circulação  de  mercadorias  incidente  sobre  energia  elétrica,  desde  a 
produção ou importação até a última operação, calculado o imposto sobre o 
preço então praticado na operação final e assegurado seu recolhimento ao 
Estado ou ao Distrito  Federal,  conforme o local  onde deva ocorrer  essa 
operação.

Essa norma, que apresenta teor quase idêntico ao do artigo 9º, § 1º, II, da 

Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996 (Lei Kandir), segundo Roque 

Antonio Carrazza, coaduna com seu entendimento de que a distribuidora de energia 

elétrica seria responsável tributário. Nesse sentido, quando a distribuidora consome 

a energia elétrica (v.g.,  utilizando utensílios eletroeletrônicos na sede da empresa), 

ela mesma praticaria o fato gerador do ICMS, e ela mesma o paga. Figuraria, então, 
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na  relação  jurídico-tributária,  como  contribuinte.  Por  outro  lado,  quando  a 

distribuidora recolhe ao Estado ou ao Distrito Federal o tributo pago pelo consumidor 

final,  através  de  cobrança  direta  na  fatura  do  mesmo,  age  como  responsável 

tributário, enquanto o consumidor, neste caso, seria o contribuinte de direito.

Entretanto, o autor incorre em equívoco ao partir da premissa de que o 

fato  gerador  do  ICMS,  no  caso  da  energia  elétrica,  é  o  seu  consumo.  Embora 

demonstre com exatidão que só se pode falar em incidência de ICMS quando há o 

consumo da energia, e que as operações anteriores não possuem autonomia para 

caracterizar circulação da “mercadoria”, essa característica não implica que o fato 

gerador  seja o consumo. Na verdade,  o  que ocorre é que só se pode falar  em 

fornecimento da energia elétrica a partir do momento que a mesma for efetivamente 

consumida,  uma  vez  que  a  energia  elétrica  é  tida  como  mercadoria,  para  fins 

tributários.  Assim não  fosse,  toda  a  energia  que  passasse  pelo  medidor  de  um 

consumidor deveria ser tributado, ainda que não houvesse qualquer consumo, de 

modo que o serviço de fornecimento de energia elétrica é que seria tributado.

O que se poderia questionar, a partir da análise do papel da distribuidora 

no fornecimento da energia elétrica, é o seu lugar na relação tributária, já que ela se 

restringiria a intermediar a relação entre a geradora e o consumidor. Este, porém, 

não  é  o  objeto  do  presente  estudo,  que  busca  averiguar  a  legitimidade  do 

consumidor.

Por outro lado, a ideia de Hugo de Brito Machado Segundo de que a 

concessionária  seria  um substituto  tributário  com direito  de  reembolso  perante o 

consumidor encontra obstáculo no fato de que o consumidor, nos termos do artigo 

4º, da Lei Kandir, não é contribuinte de ICMS. Vejamos, pois, o que diz a referida 

norma:

Art. 4º Contribuinte é qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize, com 
habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operações de 
circulação  de  mercadoria  ou  prestações  de  serviços  de  transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e 
as prestações se iniciem no exterior.
Parágrafo  único.  É também contribuinte  a  pessoa física  ou jurídica  que, 
mesmo sem habitualidade ou intuito comercial:
I  –  importe  mercadorias  ou  bens  do  exterior,  qualquer  que  seja  a  sua 
finalidade;
II – seja destinatária de serviço prestado no exterior ou cuja prestação se 
tenha iniciado no exterior;
III  –  adquira  em  licitação  mercadorias  ou  bens  apreendidos  ou 
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abandonados;
IV – adquira lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos derivados de 
petróleo e energia elétrica oriundos de outro Estado, quando não destinados 
à comercialização ou à industrialização.

Da análise do artigo transcrito,  percebe-se que,  excetuando-se o caso 

daqueles que adquirirem energia elétrica de outro Estado, os consumidores não são 

contribuintes  de  ICMS.  Os  contribuintes  são  as  concessionárias  (geradora, 

distribuidora, etc), e, portanto, não se poderia falar que as mesmas são substitutas 

tributárias com direito a reembolso, já que elas não poderiam substituir a si mesmas 

na relação tributária.

Vê-se  que  há,  no  caso  da  energia  elétrica,  um  problema  para 

encontrarmos uma classificação para o consumidor que reflita seu papel na relação 

jurídico-tributária e seja adequada ao nosso ordenamento,  uma vez que ele  não 

pode ser visto,  nos termos da Lei  Kandir,  como contribuinte,  muito  menos como 

mero contribuinte de fato, pelo que foi analisado ao longo do presente estudo. Tanto 

o é que Hugo de Brito Machado Segundo (2010, p. 323-324) busca assemelhar a 

sistemática da incidência de ICMS sobre a energia elétrica ao regime dos sales tax 

adotado nos Estados  Unidos da  América,  onde,  ao  comprar  uma mercadoria,  o 

consumidor conhece seu preço sem os tributos, que somente são adicionados no 

momento do pagamento, sendo discriminado em separado na nota fiscal.

A classificação utilizada por Hugo de Brito Machado Segundo, a partir da 

análise de tudo o que foi estudado ao longo deste trabalho, nos parece ser mais 

adequada,  uma  vez  que,  embora  o  consumidor  não  possa  ser  enquadrado  na 

definição  de  contribuinte  dada  pela  Lei  Kandir,  a  legislação  específica  do  Setor 

Elétrico o equipara ao contribuinte, a partir do momento que cria regra jurídica que 

determina a cobrança do próprio tributo na fatura do consumidor, fazendo com que a 

concessionária aja em uma espécie de substituição tributária.

Seguindo-se a Teoria Geral da Norma, bem como a própria estrutura do 

Direito Tributário, em que podemos visualizar este fenômeno com clareza, temos 

que a gênese da relação tributária se dá através da incidência de uma norma, que 

prevê a ocorrência de um fato (hipótese de incidência). Quando este fato ocorre (fato 

gerador), a norma incide sobre ele, dando origem a uma relação jurídica (relação 

tributária), a qual outorga um direito a alguém e, concomitantemente, a obrigação de 

outro em satisfazer esse direito.
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No presente caso,  a  legislação do Setor  Elétrico possui  norma que,  a 

partir do consumo da energia elétrica, surge a obrigação do consumidor de pagar o 

próprio ICMS incidente sobre esta operação, diretamente em sua fatura. No caso da 

repercussão  meramente  econômica,  não  existe  essa  relação.  O  repasse  é,  tão 

somente, um fenômeno da Ciência das Finanças. Portanto, negar a natureza jurídica 

da transferência do ICMS ao consumidor final, equiparando-a a simples repercussão 

econômica, é negar a própria relação jurídica criada pela norma incidente sobre o 

fato imponível, de modo que não seria nem um pouco absurdo se o consumidor 

decidisse não mais pagar esse tributo.

Assim, independente de qualquer controvérsia acerca da classificação do 

consumidor de energia elétrica, que é interessante como discussão doutrinária, o 

certo é que o que nos importa é que há verdadeira repercussão jurídica do tributo.  

Valendo-se da definição dada a este fenômeno jurídico por Alfredo Augusto Becker, 

e por nós reproduzida no início deste trabalho, vê-se que, simultânea à regra que 

estabelece a incidência do ICMS sobre o fornecimento de energia elétrica, há regra 

jurídica outorga à concessionária o direito de repercutir o ônus financeiro do tributo a 

outra determinada pessoa: o consumidor.

Portanto, se há repercussão jurídica, fica claro, nos termos demonstrados 

ao longo deste estudo, que o consumidor é parte legítima para postular judicialmente 

a restituição do ICMS por ele  pago indevidamente,  desde que prove que foi  ele 

quem suportou a exação. Essa prova, aliás,  seria facilmente obtida, por meio de 

simples análise da fatura, na qual se pode visualizar o ICMS sendo cobrado “por  

fora” da tarifa estabelecida pela ANEEL.

Nesses termos, não nos resta dúvidas de que o consumidor de energia 

elétrica possui legitimidade para pedir a restituição do ICMS pago indevidamente, 

inclusive no caso da demanda contratada de energia elétrica. E, logicamente, se 

detém legitimidade para postular a restituição, vale lembrar que também a possui 

para discutir o modo de ser da relação tributária (a maiori ad minus), sob pena de 

malferimento ao Estado Democrático de Direito e de nossa ordem constitucional, 

com a volta do solve et repete ao Direito Tributário, em evidente prejuízo ao direito 

fundamental de acesso à jurisdição.

De acordo com a regra solve et repete, o contribuinte só pode contestar a 
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legitimidade de um tributo após havê-lo pago. É uma regra medieval, que só 
se justificava quando se entendia que o Fisco, na relação jurídica tributária, 
ocupava uma posição de preeminência em face do contribuinte.
Hoje, pelo contrário, é pacífico, inclusive no Brasil, que, na relação jurídica 
tributária,  Fisco  e  contribuinte  estão  em  pé  de  igualdade,  pela  idêntica 
subordinação de ambos à lei.
Assim, esta regra anacrônica – que Berliri  comparava à tortura e Micheli 
sempre vergastou –,  que põe uma arma temível nas mãos do Fisco (na 
realidade, mais forte do que o contribuinte), está praticamente banida dos 
ordenamentos jurídico-tributários do mundo ocidental.  (CARRAZZA, 2006, 
p. 261)

Em suma, só poderá restituir o ICMS pago indevidamente o consumidor 

ou a concessionária de energia elétrica que provar ter suportado o ônus financeiro,  

mas, para fins de discussão da inexistência ou do modo de ser da relação jurídico-

tributária, ambos possuem legitimidade, independente da prova de que fala o artigo 

166, do CTN. Essa, inclusive, parece ser a postura adotada pelo STF, que, embora 

não tenha analisado a matéria diretamente, tem combatido o  solve et repete, em 

consagração à inafastabilidade da jurisdição, como se vê pela edição das Súmulas 

Vinculantes nº 21 e 28.

Vale  fazer  alguns  esclarecimentos  a  respeito  do  posicionamento  aqui 

defendido  e  suas  diferenças  em  relação  àquele  anteriormente  adotado  pela 

jurisprudência majoritária do STJ, que, embora também conclui-se pela legitimidade 

do consumidor, fazia-lo com fundamento equivocado. É que aquela Corte Superior, 

antes  do  julgamento  do  REsp  nº  903.394/AL,  defendia  que  o  consumidor  tinha 

legitimidade por ser contribuinte de fato e de direito, e, em alguns casos, que o fato 

de ser o consumidor que suportava o ônus financeiro da incidência do ICMS lhe 

dava legitimidade para pedir sua restituição.

No primeiro caso, até se poderia falar que o consumidor é equiparado ao 

contribuinte de direito, em razão das determinações da legislação do Setor Elétrico 

no sentido de ordenar a cobrança do ICMS direto nas faturas, ou ainda que seria um 

contribuinte  de  direito  em  sentido  amplo,  se  considerássemos  a  existência  da 

repercussão jurídica. O problema da postura defendida pelo STJ, porém, reside no 

fato  de  considerar  o  consumidor  um  contribuinte  de  direito  em  sentido  estrito, 

quando, como vimos, o mesmo não pode ser enquadrado na definição dada pelo 

artigo 4º, da Lei Kandir.

No segundo caso, a Corte Superior falhava ao considerar que um simples 

contribuinte  de  fato  teria  legitimidade,  uma  vez  que,  como  vimos,  a  mera 
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repercussão econômica não garante titularidade da Ação de Repetição de Indébito,  

uma vez que não é capaz de alterar o plano jurídico – a relação tributária. Além 

disso, considerava o consumidor, no caso em estudo, como um contribuinte de facto, 

e,  como  demonstrado,  isso  não  corresponde  à  realidade  fático-jurídica  do 

consumidor de energia elétrica.

O que se conclui nesse estudo é que, no caso da demanda contratada de 

energia elétrica, o consumidor final não pode ser visto como simples contribuinte de 

fato,  já  que  a  repercussão  do  ICMS  pago  a  maior  não  foi  realizada  no  plano 

econômico.  Tampouco  se  está  dizendo  que  o  consumidor  se  enquadrada  na 

definição de contribuinte dada pelo artigo 4º, da Lei Complementar nº 87/1996. O 

que se defende é que há repercussão jurídica do ICMS, de sorte que o consumidor é 

equiparado  ao  contribuinte,  podendo  falar-se,  até  mesmo,  que  consiste  em  um 

contribuinte de direito em sentido amplo, e, como tal, detém legitimidade ativa para o 

ajuizamento da Ação de Repetição de Indébito que vise a restituição do ICMS pago 

indevidamente a título de potência reservada.
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5 CONCLUSÃO

No  presente  trabalho  monográfico,  analisou-se  a  possibilidade  de  o 

consumidor final de energia elétrica pleitear a restituição do ICMS indevidamente 

pago,  quando  incidente  sobre  a  energia  elétrica,  perante  as  condições  para  o 

exercício  desse  direito,  positivadas  nos  artigos  165  e  166,  do  Código  Tributário 

Nacional,  como interpretados pelo Superior  Tribunal  de Justiça.  Após um estudo 

cuidadoso,  embora  não  exauriente,  da  terminologia,  dos  conceitos  e  demais 

aspectos que se relacionam ao tema escolhido, chegou-se às conclusões a seguir  

expostas.

A  aferição  da  legitimidade  ad  causam está  extremamente  ligada  ao 

próprio direito material, uma vez que a titularidade de ambos, via de regra, coincide. 

Assim, a fim de melhor entendermos o direito material relativo ao ICMS, estudamos 

a classificação dos tributos em diretos e indiretos.

Todos  os  tributos,  sejam eles  classificados  como  diretos  ou  indiretos, 

podem  repercutir  no  plano  econômico-financeiro.  O  Imposto  de  Renda,  sempre 

apontado como exemplo de tributo direto, por incidir diretamente sobre o auferidor 

da renda tributável, é comumente repassado a terceiro, que não integra a relação 

jurídico-tributária. É o caso dos advogados e dos médicos, que repassam os custos 

que terão com o IR aos seus clientes.

Por outro lado, até mesmo os tributos classificados como indiretos (ICMS, 

IPI e ISS), que pressupõem o repasse do ônus financeiro do tributo, nem sempre 

irão  repercutir.  Isso  se  dá  em razão  de  o  tributo  ser  apenas  uma das  diversas 

variáveis que afetam a aferição de preço das operações inerentes às hipóteses de 

incidência  desses  tributos.  A lei  da  oferta  da  procura,  a  situação  do  mercado 

financeiro,  a  inflação,  as  taxas  de  juros,  além  da  própria  saúde  econômica  do 

contribuinte de direito e outros tantos fatores incidentes ao caso concreto, podem 

alterar  drasticamente  o  preço  de  um  produto,  de  modo  que  fica  praticamente 

impossível  verificar,  na  prática,  a  ocorrência  de  repercussão  econômica.  Por 

exemplo, nada impede que um comerciante, mesmo com a isenção de certo produto 

da incidência do ICMS, mantenha o preço na mesma faixa, e até mesmo que o 

aumente.
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Concluímos, pois, que a classificação dos tributos em direitos e indiretos 

não está respaldada por critérios claramente estabelecidos ou eficientes, de modo 

que sua consideração pelo jurista deve ser feita com extrema cautela, uma vez que 

a repercussão meramente econômica não é apta a reproduzir a realidade fática da 

incidência  do  tributo,  o  que  pode  ocasionar  em  sérias  consequências  para  a 

subsunção  do  fato  às  normas,  tendo  em  vista  que  o  Direito  nasce  de  análise 

acurada de Fato, Valor e Norma, de modo que o equivocado enquadramento dos 

fatos gera um Direito distorcido e injusto.

Em segundo lugar, vimos que o direito à restituição do indébito tributário 

encontra fundamento direto na Constituição Federal. Além de decorrer do próprio 

Estado Democrático de Direito e do ideal de Justiça que norteia nossa República, o 

direito fundamental à propriedade, juntamente com os princípios da legalidade e da 

moralidade administrativa, garante que o Estado somente poderá cobrar o tributo 

previsto  em  lei  que  se  encontre  formalmente  e  materialmente  adequada  à 

Constituição, de modo que, se cobrar quantia maior que a realmente devida pelo  

contribuinte, deverá devolvê-la.

Portanto, o direito à repetição do indébito tributário existe ainda que não 

haja  qualquer  previsão  infraconstitucional,  e,  por  sua  natureza,  não  pode  ser 

excluído por normas constitucionais, já que se refere a um direito protegido como 

cláusula  pétrea  de nossa ordem constitucional,  muito  menos se  aceita  que seja 

violado por normas infraconstitucionais.

É certo que se aceita que o direito à restituição seja regulado no âmbito 

infraconstitucional,  por  meio  da  criação  de  condições  da  ação,  necessárias  à 

verificação da titularidade da Ação de Repetição de Indébito Tributário. Entretanto, 

tais condições não podem servir para impedir ou dificultar de maneira irrazoável o 

exercício do direito à restituição, sob pena de malferimento ao direito fundamental de 

acesso à justiça. As condições da ação devem servir para garantir que o direito seja 

exercido por parte legítima, garantindo que o dever estatal de por fim à discussão, 

através da tutela  jurisdicional,  seja  adequado e eficiente,  e  não que sejam uma 

barreira intransponível ao exercício do direito.

No  âmbito  infraconstitucional,  o  direito  à  restituição  do  indébito  se 

encontra regulado pelos artigos 165 e 166, do Código Tributário Nacional, os quais 
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estabelecem as condições para seu exercício. O problema analisado neste estudo 

diz  respeito  ao  artigo  166,  o  qual,  segundo  a  jurisprudência  consolidada  pelo 

Superior Tribunal de Justiça a partir do julgamento do REsp nº 903.394/AL sob o 

regime dos recursos repetitivos, impõe que nos tributos que comportam, por sua 

natureza, repercussão econômica (ICMS, ISS e IPI, segundo aquela Corte Superior), 

somente poderá pleitear a repetição do indébito o contribuinte que prove não ter 

repassado ao contribuinte de fato a incidência econômica do tributo, ou, no caso de 

tê-lo feito, estiver expressamente autorizado pelo segundo a receber a restituição. 

Os contribuintes de fato, por outro lado, não podem pleitear a restituição do tributo, 

ainda que provem ter ocorrido o repasse.

Essa interpretação conduz a uma restrição desproporcional ao direito de 

acesso à justiça, ao passo que praticamente impossibilita a restituição dos “tributos 

indiretos” pagos indevidamente, em decorrência da irrazoabilidade das condições 

impostas ao exercício do direito de ação, como se vê com clareza a partir de três 

fatores.

Primeiro, na maioria dos casos, é praticamente impossível a visualização 

da repercussão econômica dos tributos, em razão da grande quantidade de fatores 

que incidem quando da atribuição do preço da operação sobre a qual os “tributos 

indiretos” incidirão, de modo que a prova da ausência, ou mesmo da ocorrência, 

ainda que mediante realização de perícia contábil, é praticamente impossível de ser 

feita, na prática.

Segundo, ainda que essa prova pudesse ser realizada com facilidade, a 

relação que o contribuinte de fato mantém com o contribuinte de direito tem caráter 

privado. O que o consumidor paga, nestes casos, não é o próprio tributo, mas o 

preço  da  mercadoria,  firmado  através  da  autonomia  das  vontades,  em  que  o 

contribuinte de direito (fornecedor) pode realizar o repasse dos gastos que teve com 

a incidência de tributos sobre aquela operação. Por ter essa natureza privada, a 

realização do repasse é uma simples faculdade do contribuinte, que pode ou não 

fazê-lo, de acordo com seus interesses, com a situação do mercado financeiro, ou 

com a situação de seu estabelecimento comercial, entre uma infinidade de outros 

fatores.

Desse modo, a repercussão econômica não possui relevância jurídica, já 
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que se trata de fenômeno evidentemente do plano da Ciência das Finanças, em que 

o consumidor final pagar o próprio preço do produto, e não o tributo, já que não 

existe qualquer relação jurídica que a justifique.

Em terceiro lugar, é muito difícil, na prática, que o contribuinte de direito 

consiga  a  autorização  do  contribuinte  de  fato  para  o  ajuizamento  da  Ação  de 

Repetição de Indébito. É que, via de regra, a quantidade de operações que aqueles 

contribuintes realizam é enorme, de modo que conseguir a autorização pontual de 

cada consumidor que tenha realizado operações em que tributo foi indevidamente 

recolhido,  em determinado  período,  é  tarefa  árdua,  e  até  impossível,  em vários 

casos.  Um supermercado,  por  exemplo,  não teria  como localizar  os milhares de 

clientes  que  passam  por  seu  estabelecimento  em  um  único  mês,  quanto  mais 

conseguir convencê-los a outorgar autorização.

Além  disso,  em  muitos  casos,  os  valores  envolvidos  são  bastante 

elevados, e os próprios consumidores tem interesse em vê-los devolvidos para si, já 

que foram afetados pela repercussão econômica de um tributo indevido.

O maior problema é que a postura atualmente defendida pelo STJ acaba 

transformando o consumidor no que Ives Gandra da Silva Martins (1999, p. 168-169) 

chama de um “contribuinte incapaz”, que é, teoricamente, titular de um direito de 

restituição que não pode exercer diretamente, enquanto, de maneira contraditória, 

possui a capacidade de impedir que o sujeito passivo legalmente estabelecido tenha 

o indébito tributário restituído. Convalida-se a tributação indevida, vez que, ainda 

que o tributo seja judicialmente declarado indevido, ninguém poderá pleitear a sua 

restituição. Viola-se, pois, além do direito de acesso à justiça, o direito à restituição 

dos tributos pagos indevidamente.

O direito  de  repetição do  indébito  tributário  tem fundamento  direto  na 

Constituição  Federal,  em  virtude  de,  dentre  outros  preceitos,  os  princípios  da 

legalidade  e  da  moralidade,  do  direito  fundamental  à  propriedade,  e  do  próprio 

sistema  do  Estado  Democrático  de  Direito.  Possui  importância  tal  que  sequer 

poderia  ser  revogado  por  Emenda  Constitucional,  ante  sua  natureza  de  direito 

fundamental  (artigo  60,  §  4º,  IV,  da  CF),  quanto  mais  por  uma  norma 

infraconstitucional como o artigo 166, do CTN.

Conclui-se  que  o  artigo  166,  do  CTN,  como aplicado  atualmente  pela 
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jurisprudência  dominante  no  STJ,  é  inconstitucional,  de  modo  que  é  necessário 

buscar uma forma alternativa de interpretação desse dispositivo, deixando de lado a 

repercussão meramente  econômica e  a  denominação de tributos  indiretos  como 

critério para definir a incidência da norma, em favor da repercussão jurídica.

Nos tributos em que ocorre a repercussão jurídica, o repasse do tributo 

não se dá por meio do preço, é o próprio tributo que repercute juridicamente para 

terceiro, que não pode ser visto como simples contribuinte de fato. Na repercussão 

jurídica,  há  uma norma que cria  o  direito  de repasse,  como parte  integrante  do 

regime do tributo. Essa norma cria uma nova relação jurídica, em que terceiro, ainda 

que  não  tenha  praticado  o  fato  gerador,  tem  a  obrigação  de  pagar  o  tributo 

correspondente.  Entretanto,  na  prática,  ainda  que  o  repasse  não  se  dê  pela 

autonomia das vontades, mas de disposição legal, ele pode ou não ocorrer.

Aplicando-se o artigo 166 nos casos de repercussão jurídica, só poderia 

restituir o tributo quem, seja o praticante do fato gerador ou o terceiro legalmente 

responsável pelo pagamento da exação, provasse ter suportado o ônus financeiro 

da tributação. Nessa situação, não haveria uma desproporcional limitação ao direito 

de acesso à justiça ou ao direito à restituição do indébito tributário, já que a “dúvida”  

em  relação  a  quem  suportou  a  incidência  financeira  do  tributo  é  entre  dois 

integrantes  da  relação  jurídico-tributária,  e  não  entre  um  sujeito  passivo  e  um 

“contribuinte incapaz”.

E  mais,  enquanto  a  repercussão  econômico-financeira  leva  em 

consideração uma relação de caráter privado para alterar a titularidade do direito à 

repetição do indébito, a repercussão jurídica considera o regime jurídico do tributo, 

legalmente estabelecido, que impõe a obrigação de pagar o próprio tributo, e não um 

preço.

Portanto,  conclui-se  que,  a  fim  de  adequar  o  artigo  166,  do  Código 

Tributário Nacional, à nossa Constituição Federal, devemos abandonar a verificação 

de repercussão econômica do tributo, em prol da repercussão jurídica, sob pena de 

consagrarmos os princípios  da imoralidade e da ilegalidade da tributária  (SILVA, 

1999, p. 169).

No caso da demanda contratada de energia elétrica, como nas operações 

do gênero,  o consumidor tem sua legitimidade ativa  ad causam  para a Ação de 
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Repetição de Indébito, que discuta o ICMS recolhido indevidamente, negada pela 

jurisprudência  dominante,  sob  o  argumento  de  que,  na  linha  da  inadequada 

interpretação do artigo 166, do CTN, utilizada pelo STJ, é um mero contribuinte de 

fato, que suporta a repercussão econômica do tributo.

Esse entendimento releva as peculiaridades do caso dos consumidores 

de energia elétrica, os quais não podem ser equiparados a simples contribuintes de 

fato.  Isto  porque  o  “preço”  da  operação  de  fornecimento  de  energia  elétrica  é 

definido  pela  ANEEL,  detentora  da  competência  legal  para  regular  o  sistema 

energético  nacional.  Essa  autarquia  federal  estabelece  uma  tarifa,  levando  com 

conta  diversos  elementos  definidos  em  lei.  O  ICMS,  porém,  não  integra  esses 

elementos, sendo cobrado diretamente do consumidor, através de sua fatura.

A legislação específica do Setor  Elétrico  obriga  as concessionárias  de 

energia elétrica a cobrar o ICMS na fatura dos consumidores, “por fora” da tarifa 

estabelecida pela ANEEL, havendo, pois, clara repercussão jurídica do tributo, vez 

que, simultânea à regra que estabelece a incidência do ICMS sobre o fornecimento 

de  energia  elétrica,  há  regra  jurídica  que  outorga  à  concessionária  o  direito  de 

repercutir o ônus financeiro do tributo a outra determinada pessoa: o consumidor.

Desse  modo,  independente  de  qualquer  controvérsia  acerca  da  mais 

adequada  classificação  do  consumidor  em nosso  ordenamento,  a  ocorrência  da 

repercussão jurídica  do ICMS é bastante  clara,  de  sorte  que,  de  acordo com a 

interpretação  do  artigo  166,  do  CTN,  mais  adequada  ao  nosso  sistema 

constitucional, conclui-se que o consumidor de energia elétrica pode, sim, ser titular 

do  direito  à  restituição  do  ICMS pago  indevidamente,  desde  que  demonstre  ter  

suportado o ônus financeiro de sua incidência, o que pode ser feito com facilidade, 

no caso concreto, com a apresentação de comprovante de pagamento da fatura, 

uma vez que a mesma apresenta o ICMS discriminado com clareza.

Negar a legitimidade do consumidor, no caso da energia elétrica, é negar 

a própria relação jurídica criada pela legislação do Setor Elétrico, que determina a 

cobrança do ICMS diretamente do consumidor. Além disso, se o consumidor possui 

legitimidade  para  restituir  o  ICMS,  também a  possui,  como  vimos,  para  discutir 

aspectos da incidência do tributo.

Por fim, vale ressaltar que, embora tenhamos voltado nossas atenções, 
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ao longo deste estudo, ao ICMS e ao caso dos consumidores de energia elétrica, as 

implicações práticas e teóricas das conclusões daqui extraídas podem ser, também, 

aplicadas  a  outros  tributos  e  a  outras  operações  que  apresentem  sistemática 

semelhante ao do fornecimento de energia elétrica, em que o “preço” da operação é 

tarifado e o tributo é cobrado “por fora”.
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