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RESUMO 

 

O objetivo da presente pesquisa consiste em demonstrar a aplicação da inversão do ônus da 

prova no Processo Tributário. Embora conste de forma expressa no art. 373 do Código de 

Processo Civil de 2015 (CPC/15), a inversão do ônus da prova tem sua aplicação dificultada no 

Processo Tributário em razão da presunção de validade dos atos administrativos tributários. 

Para demonstrar a aplicação desse instituto no Processo Tributário, esta dissertação foi dividida 

em seis partes a saber. 

Na introdução, aborda-se o porquê da escolha do tema, a divisão do trabalho e o que será 

desenvolvido em cada seção. 

A primeira seção tem como objeto a presunção relativa de validade dos atos administrativos da 

Administração Tributária, a necessidade de emprego de uma carga fraca à essa presunção e o 

ônus para que se prove a validade do ato administrativo tributário. 

A evolução do modelo Processual Tributário de Processo Constitucional para Cooperativo está 

posta na segunda seção, assim como todos os requisitos para que se tenha o modelo Processual 

Tributário Cooperativo atual. 

A prova, sua importância, o ônus da prova, assim como, os aspectos subjetivos e objetivos do 

ônus da prova e a interdependência deles são abordadas na terceira seção. 

Na quarta seção, consignar-se-á o objeto do presente trabalho, de modo a demonstrar a inversão 

do ônus da prova positivada pelo legislador no CPC/15. Passada a parte geral, será demonstrada 

a possibilidade de inversão do ônus da prova no Processo Tributário. Serão estabelecidos não 

só os requisitos para a aplicação do instituto, mas também o momento em que deve ser aplicado 

e se a sua aplicação é uma faculdade ou um dever do julgador quando presentes os requisitos 

para que a inversão do ônus da prova ocorra no Processo Tributário.  

A quinta seção foi reservada para a exposição da pragmática. Nessa parte, será examinado o 

cabimento da inversão no ônus da prova na esfera administrativa – nos âmbitos Federal, 

Estadual e Municipal – e na esfera judicial. Tal aferição será realizada a partir exemplos 

práticos, porém fictícios, para facilitar a compreensão e visualização do objeto desse trabalho 

pelo leitor. 

Por fim, constará da seção seis a conclusão do presente estudo. Serão consignadas todas as 

repostas encontradas, com resultados positivos, ou negativos, acerca da possibilidade de 

aplicação do ônus da prova no Processo Tributário. 

 

Palavras-chave: processo tributário; Direito Tributário; presunção de validade dos atos 

administrativos tributários; processo cooperativo; inversão do ônus da prova.   

 

  



 

ABSTRACT 

 

The present application is showing that the reversal of the burden of proof is not a Tax process. 

None expressly stated art. 373 of the Code of Civil Procedure of 2015 (CPC/15), a reversal of 

the burden of proof has its application hampered in the Tax Procedure. To demonstrate an 

application of this institute in the Tax Procedure, this dissertation was divided into six parts to 

know. 

In the introduction, address the topic of theme choice, a division of labor and what will be 

developed in each section.  

The first site has to apply for a good administrative administration for the position of tax 

administration.  

The Performance of the Constitutional Process Tax Model of Constitutional Process is 

Cooperative is in the second session phase, as well as all the requirements for us to have the 

current Cooperative Tributary Process model. 

The proof, its importance, the burden of proof, as well as the objectives and objectives of the 

burden of proof and interdependence are discussed in the third section. 

In the fourth section, the present object will be consigned, in order to demonstrate an inversion 

of the burden of proof positively expressed by the legislator. After the general part, it will be 

demonstrated the possibility of reversing the burden of proof in the Tax Process. There are no 

requirements for the application of the institute, but also the time when it should be applied and 

its application is a faculty or a duty of the necessary when the gifts are necessary for the reversal 

of the burden of proof to occur in the Tax process.  

The fifth part was reserved for the exposition of pragmatics. In this part, the right to investigate 

the right to prove federal, state and municipal rules - and in the judicial sphere will be examined. 

Such verification will be carried out from practical but fictitious examples, to facilitate the 

visualization and visualization of the same work by the reader.  

Finally, the finding of the house has the conclusion of the present study. It will be recorded all 

the answers found, with positive and negative results, on the possibility of applying the burden 

of proof in the Tax. 

 

Key-words: tax process; tax law; presumption of validity of administrative tax acts; cooperative 

process; reversal of the burden of proof. 
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INTRODUÇÃO 

 

Considera-se o Direito como uma ciência una que foi didaticamente dividida para 

facilitar o estudo e a compreensão daqueles que a operam (operadores do Direito) e a utilizam 

na prática (partes nos processos). Desse modo, dividiu-se esta ciência em (i) Direito Privado e 

em (ii) Direito Público, e é nesse último em que se encontra o Direito Tributário. 

Embora haja dentro dessa dicotomia vários ramos do Direito, o mesmo não acontece 

com a sua instrumentalização, que se dá por meio do direito processual. Assim, em explicação 

exígua, tais ramos instrumentalizam-se por meio do (i) Direito Processual Penal e do (ii) Direito 

Processual Civil. 

Como há essas duas divisões, conclui-se que o direito material deverá ser 

instrumentalizado por meio do Direito Processual Civil, caso não trate de matéria penal, não 

importando se o ramo do direito é classificado como Direito Público ou Privado. Assim, a 

aplicação do Direito Tributário se dá por meio do Processo Civil e recebe o nome de Direito 

Processual Tributário ou Processo Tributário – denominação que será utilizada neste trabalho. 

Não obstante segmentados em direitos processuais específicos, tais meios de 

instrumentalização do direito material possuem um ponto de intersecção denominado Teoria 

Geral do Processo. Neste âmbito, por sua vez, trata-se especificamente da Teoria das Provas, 

que dispõe que a prova se utiliza de objeto para convencimento de outrem1. Para alcançar esse 

objetivo, deve-se estabelecer relação entre o conteúdo da prova e o fato alegado. 

Nem todo fato, contudo, pode ser objeto de prova, tais como os fatos notórios, os 

estranhos à causa (também chamados de impertinentes), os irrelevantes (aqueles que não 

importam para a tomada de decisão, ainda que guardem pertinência com o caso), os 

confessados, os objetos de presunção legal e, por fim, os impossíveis. 

Assim, no Código de Processo Civil de 1973 (CPC/73), em seu art. 333, estabeleceu o 

legislador que o ônus da prova incumbia ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, e 

ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Em 

                                                 
1 SOUZA JÚNIOR, Antonio Carlos F. de; CUNHA, Leonardo Carneiro da (Org.). Novo CPC e o Processo 

Tributário. São Paulo: Foco Fiscal, 2015, p. 77. 
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suma, segundo o CPC/73, a distribuição do ônus da prova recai sobre aquele que alega o fato, 

pois, produzida a prova, esta, em atenção ao princípio da comunhão das provas, passa a ser 

integrar o processo, de modo que a preocupação com quem a prestou resta inócua, sendo certo 

que o importante consiste em verificar se os fatos foram provados ou não.  

Essa sistemática estabelecida pelo CPC/73, todavia, além de ineficaz em determinadas 

situações, por impedir que as alegações se aproximem da verdade – como, por exemplo, fatos 

objetos de presunção legal (como as certidões de dívida ativa nas execuções fiscais) e dos fatos 

impossíveis de provar (como no caso de lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano 

em que o não recebimento do carnê é impossível de ser comprovado pelo contribuinte) –, trazia 

prejuízos às partes e comprometia o modelo constitucional do processo, uma vez que afrontava 

direitos constitucionais fundamentais, como o adequado exercício do contraditório e da ampla 

defesa, postos no art. 5º, LV, da Constituição da República de 1988 (CR/88). 

A ineficiência da dinâmica da prova estabelecida no CPC/73 já era notada pelos 

julgadores, os quais notaram a necessidade de inversão do ônus da prova, também chamada de 

“carga dinâmica da prova2”. A partir disso, o legislador positivou a possibilidade de inversão 

ônus da prova em situação específica3, como, por exemplo, nas relações consumeristas, devido 

à dificuldade – às vezes, até impossibilidade – de o consumidor produzir prova dos fatos 

alegados por ele. 

Observou-se que a dificuldade, ou impossibilidade, de provar o fato alegado em 

determinadas situações não é exclusiva das relações de consumo. Pelo contrário, dada a 

sistemática da dinâmica da prova estabelecida pelo CPC/73, era uma dificuldade que abarcava 

o Direito Processual Civil em si, dentro do qual se enquadra o Processo Tributário, que é o que 

interessa para este trabalho.  

Assim, o legislador ordinário positivou no art. 373 do Código de Processo Civil de 2015 

(CPC/15) a inversão do ônus da prova para eliminar essa falha na dinâmica da prova que 

maculava o modelo constitucional do processo, impedia a proximidade das alegações com a 

verdade dos fatos e, consequentemente, causava problemas às partes. Atrelada a isso, 

                                                 
2 SOUZA JÚNIOR, Antonio Carlos F. de; CUNHA, Leonardo Carneiro da (Org.). Op., cit., p. 86. 
3 Art. 6º, VIII, da Lei nº 8.078, de 11/09/1990 (Código de Defesa do Consumidor). 
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determinou-se, nos arts. 5º ao 10 do CPC/15, a obrigação de cooperação das partes entre si, o 

que inaugurou um novo modelo processual denominado “modelo cooperativo do processo4”. 

 A aplicação do instituto da inversão do ônus da prova pode ser facilmente realizada no 

Processo Civil e em demais áreas do direito processual. O mesmo, todavia, não pode ser dito 

com tanta tranquilidade em relação ao Processo Tributário, utilizado para instrumentalizar o 

Direito Tributário. Isso porque há dificuldade na presunção de validade dos atos 

administrativos, que, embora relativa, gera dúvida em relação à possibilidade de aplicação, ou 

não, do instituto naquele ramo do direito. 

A partir disso, realizou-se um corte metodológico para apresentar estudo em cuja 

reposta deve constar a possibilidade, ou não, da aplicação da inversão do ônus da prova, 

positivada nos §1º do art. 373 do CPC/15, no Processo Tributário. 

 Ressalta-se que o objetivo a ser alcançado com este trabalho consiste em encontrar uma 

resposta didática, conclusiva e com aplicabilidade prática acerca da possibilidade, ou não, de 

aplicação da inversão do ônus da prova no Processo Tributário. E, dado o público a que o 

trabalho se destina – vale dizer, para os operadores do Direito –, parte-se do pressuposto de que 

os conhecimentos basilares do Direito, do Direito Processual Civil, do Processo Tributário, da 

Teoria Geral da Prova e da Teoria Geral do Processo são de conhecimento do leitor. Adverte-

se, ainda, que conhecimentos básicos dessas disciplinas poderão ser utilizados no decorrer no 

trabalho para introduzir a temática a ser exposta, mas não com intuito de se aprofundar neles. 

Esta pesquisa, portanto, foi dividida em seis seções. O repertório teórico será abordado 

nas quatro primeiras seções, a pragmática na seção cinco, e a conclusão, por fim, será tratada 

na sexta seção.   

Na primeira seção, será apresentada a presunção de validade dos atos administrativos 

tributários. Como será demonstrado, esses atos possuem presunção de validade e, por isso, parte 

da doutrina entende que há inversão do ônus da prova para que o contribuinte prove a invalidade 

do ato. Por outro lado, será demonstrado que essa presunção é relativa e deve possuir uma carga 

fraca5, sendo certo que cessará com a impugnação do contribuinte. 

                                                 
4 SOUZA JÚNIOR, Antonio Carlos F. de; CUNHA, Leonardo Carneiro da (Org.). Op., cit., p. 117. 

5 FREITAS, Ney José de. Ato Administrativo: Presunção de Validade e a questão do Ônus da Prova. Belo 

Horizonte: Fórum, 2007, p. 119. 
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Na segunda seção, será abordado o modelo processual tributário atual, qual seja o 

Processo Tributário Cooperativo, bem como serão demonstrados quais são os pilares que 

sustentam o modelo processual e os seus limites. 

O modelo processual tributário atual tem como suporte um conjunto de requisitos, entre 

eles, o dever de esclarecimento, que, quando interpretado em conjunto com os demais, admite 

a permissão de inversão do ônus da prova – quando aplicável, conforme será demonstrado em 

seção específica. 

Tanto o dever de esclarecimento quanto os demais requisitos do modelo atual do 

processo tributário possuem como fundamento a cooperação das partes – aqui denominadas 

sujeitos do processo, ou sujeito processual, como será demonstrado em tópico específico – entre 

si para alcançar provimento jurisdicional mais justo, próximo da verdade e célere. A cooperação 

entre esses sujeitos se tornará ainda mais relevante dentro do Processo Tributário em razão da 

presunção dos atos administrativos, inerente ao Direito Tributário, o que poderia causar dúvida 

acerca da aplicação da inversão do ônus da prova no momento da instrumentalização do direito 

material. 

Essa participação se dá com esclarecimentos e informações sobre fatos que sejam 

relevantes para a causa e que auxiliam na formação do convencimento do sujeito do processo 

julgador sobre o objeto da demanda. 

 Devido ao objeto deste trabalho, será abordada na terceira seção, a prova no Processo 

Tributário e a sua importância para o desfecho processual. 

 Antes de se adentrar ao tema objeto do trabalho, será feita breve explanação do ônus da 

prova, de seus aspectos objetivos e subjetivos, e da interdependência deles. A busca pelo 

conhecimento e pela verdade consegue guarida na interdependência dos aspectos do ônus da 

prova, de modo que permite saber quem deverá produzir a prova para que se aproxime da 

verdade do fato alegado, situação em que não haverá pronúncia de non liquet6.  

                                                 
6 Non liquet, expressão do latim, consiste na proibição de ausência de decisão sobre determinada matéria por julgar 

que essa não está clara. Tal situação é vedada no ordenamento jurídico brasileiro, vez que o julgador deve se 

pronunciar de forma positiva ou negativa sobre a matéria posta, a partir do que consta dos autos dos processos 

administrativo ou judicial. 
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 Na quarta seção, por sua vez, consignar-se-á o objeto do presente trabalho, de modo a 

demonstrar a inversão do ônus da prova positivada pelo legislador no CPC/15. Após o estudo 

da parte geral, será tratado sobre a possibilidade de inversão do ônus da prova no Processo 

Tributário. Importante ressalvar que não somente os requisitos para a aplicação do instituto 

serão objeto de análise, mas também o momento em que deve ser aplicado e se a sua aplicação 

consiste em faculdade ou dever do julgador quando presentes os requisitos para que a inversão 

do ônus da prova ocorra no Processo Tributário.   

 Ao esgotar a exposição da parte teórica das quatro primeiras seções, abordar-se-á a 

pragmática na quinta seção, isto é (i. é.), para a parte prática, será demonstrado o cabimento da 

inversão no ônus da prova na esfera administrativa – nos âmbitos Federal, Estadual e Municipal 

– e na esfera judicial. Tal demonstração será realizada a partir exemplos práticos, porém 

fictícios, para facilitar a compreensão e visualização do objeto deste trabalho pelo leitor. 

 Por fim, constará da sexta seção a conclusão do presente estudo. Após a análise 

realizada nas seções predecessoras, serão consignadas as respostas encontradas, com resultados 

positivos, ou negativos, acerca da possibilidade de aplicação do ônus da prova no Processo 

Tributário. 
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1. DA PRESUNÇÃO DE VALIDADE DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO 

TRIBUTÁRIA  

Não se poderia tratar da distribuição dinâmica da prova – aqui denominada inversão do 

ônus da prova, conforme será demonstrada a escolha do nome em tópico específico – sem que 

antes sejam abordadas as presunções dos atos administrativos da Administração Tributária, uma 

vez que o crédito tributário se origina na esfera administrativa. Além disso, não se saberia se 

tais atos gozam de presunção relativa, ou não, e a quem caberia o ônus de provar sua invalidade. 

É por meio desses atos que a Administração Pública realiza sua função executiva, de 

modo que ato administrativo é toda manifestação unilateral de vontade daquela Administração, 

que tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar 

direitos, ou impor obrigações aos administrados ou a si própria7. 

Nota-se que o ato administrativo consiste na declaração do Estado (ou de quem lhe faça 

as vezes), no exercício de prerrogativas públicas, manifestada por meio de providências 

jurídicas complementares da lei, para atribuir-lhe cumprimento, e sujeitas a controle de 

legitimidade por órgão jurisdicional8, uma vez que possui como atributos a (i) presunção de 

validade, a (ii) imperatividade, a (iii) exigibilidade e a (iv) executoriedade9. Esses três últimos 

requisitos serão abordados em síntese, porquanto é a presunção de validade do ato 

administrativo que pode causar confusão acerca da aplicação, ou não, do art. 373 do CPC/15 

no processo tributário.  

Os requisitos concernentes aos atos administrativos são essenciais para o funcionamento 

da Administração Pública, nela inclusa a Administração Tributária, que é a que interessa para 

o presente estudo. Se não houvesse o requisito da presunção de validade, a Administração 

                                                 
7 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 29ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 147. 

8 MELLO, Celso Antonio Bandeira. Curso de Direito Administrativo. 25ª ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 

378.   

9 Enquanto Celso Antonio Bandeira de Mello elenca quatro atributos do ato administrativo (MELLO, Celso 

Antonio Bandeira. Op., cit., p. 411), Hely Lopes Meirelles elenca apenas três (MEIRELLES, Hely Lopes. Op., 

cit., p. 156), quais sejam a (i) presunção de validade, a (ii) imperatividade e a (iii) autoexigibilidade. Pugna-se 

haver quatro atributos por entender que a executoriedade não se confunde com a exigibilidade, pois esta não 

garante, por si só, a possibilidade de coação material, de execução do ato. Desse modo, há atos dotados de 

exigibilidade que não possuem executoriedade, como por exemplo, o fato de a administração poder exigir o 

pagamento de tributos, mas não poder obrigar coativamente o seu pagamento, ou seja, necessitará ajuizar ação 

cabível para tanto (MELLO, Celso Antonio Bandeira. Op., cit., p. 412). 
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Tributária deveria comprovar a validade de seus atos como requisito prévio para a sua 

aplicação, e isso não seria razoável, pois inviabilizaria a função administrativa com graves 

prejuízos para o contribuinte10. 

Em seguida, tem-se a imperatividade, que é o atributo do ato administrativo que o torna 

imposto a terceiro, independentemente de sua concordância11, i. é., decorre tão somente da 

existência daquele ato12. Já a exigibilidade, em complemento à imperatividade, permite ao 

Estado poder exigir do contribuinte o cumprimento, a observância das obrigações impostas13. 

E a executoriedade, por sua vez, “(...) é a qualidade pela qual o Poder Público pode compelir 

materialmente o administrado, sem precisão de buscar previamente as vias judiciais, ao 

cumprimento da obrigação que impôs e exigiu14”. 

Quanto à presunção de validade, atributo que, conforme esclarecido, receberá análise 

detida, “(...) é a qualidade, que reveste tais atos, de se presumirem verdadeiros e conforme ao 

Direito, até prova em contrário”, aduz Celso Antonio Bandeira de Mello15, “isto é: milita em 

favor deles uma presunção juris tantum de legitimidade; salvo expressa disposição legal, dita 

presunção só existem até serem questionadas em juízo16”. Assim, esse atributo autoriza a 

imediata operação dos atos administrativos ainda que sejam portadores de vícios ou defeitos, 

sendo certo que somente deixarão de produzir efeito os atos administrativos viciados com 

pronunciamento superveniente sobre demonstrada pecha17. 

Não se discute, nem seria razoável controverter-se a esse respeito, de sorte que a função 

estatal de administrar restaria enfraquecida se o Estado não fosse portador de determinadas 

                                                 
10 FREITAS, Ney José de. Op., cit., p. 106. 

11 MELLO, Celso Antonio Bandeira. Op., cit., p. 411. 

12 MEIRELLES, Hely Lopes. Op., cit., p. 158. 

13 MELLO, Celso Antonio Bandeira. Op., cit., p. 411. 

14 MELLO, Celso Antonio Bandeira. Op., cit., p. 411 (itálico no original). 

15 MELLO, Celso Antonio Bandeira. Op., cit., p. 411. 

16 MELLO, Celso Antonio Bandeira. Op., cit., p. 411. 

17 MEIRELLES, Hely Lopes. Op., cit., p. 156. 
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prerrogativas – jamais privilégios – como instrumentos indispensáveis para a satisfação do 

interesse público18. 

Segundo Antonio Houaiss19, a presunção é o ato de presumir ou de se presumir algo. 

Trata-se de um julgamento baseado em indícios, aparências, em que se supõe algo como 

verdadeiro. Ainda segundo o linguista, em termos jurídicos, presunção consiste na 

“consequência que a lei faz deduzir de certos atos ou fatos, e que fica estabelecida como 

verdadeira, às vezes até mesmo havendo prova em contrário”. Para o presente estudo, contudo, 

indigitado significado, embora relevante, é incompleto. 

Tem-se, por conseguinte, as definições de presunção como (i) vocábulo, (ii) relação e 

(iii) fato. No primeiro caso, trata-se o vocábulo como proposição prescritiva, fato e relação, 

sendo que, como proposição prescritiva, é norma jurídica deonticamente incompleta, de 

natureza probatória que, a partir da comprovação do diretamente provado (fato indiciário, fato 

diretamente conhecido, fato implicante), implica juridicamente o fato provado de maneira 

indireta (fato indiciado, fato indiretamente conhecido, fato implicado). Já no segundo caso, tem-

se a presunção como o vínculo jurídico que se estabelece entre o fato indiciário e o aplicador 

da norma, conferindo-lhe o dever e o direito de construir indiretamente um fato. Por fim, tem-

                                                 
18 FREITAS, Ney José de. Op., cit., p. 106. 

19 Dicionário eletrônico Houaiss, 2009.3 

“Presunção: 

substantivo feminino 

1. ato de presumir ou de se presumir; julgamento baseado em indícios, aparências 

2. suposição que se tem por verdadeira 

Ex.: cresceu na p. de que a injustiça social é inerente ao mundo e não pode ser mudada  

3. opinião demasiado boa e lisonjeira sobre si mesmo 

3.1 demonstração pública dessa opinião; imodéstia, pretensão, vaidade 

4. confiança excessiva em si mesmo; pretensão 

Ex.: não tenha a p. de querer resolver tudo sozinho  

5. Rubrica: termo jurídico. Consequência que a lei faz deduzir de certos atos ou fatos, e que fica estabelecida como 

verdadeira, às vezes até mesmo havendo prova em contrário.” 
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se a presunção como fato, como consequente da proposição (conteúdo do consequente do 

enunciado prescritivo), que relata um evento de ocorrência fenomênica provável e passível de 

ser refutado mediante apresentação de provas contrárias. É prova indireta, detentora de 

referência objetiva, localizada em tempo histórico e espaço social definidos20. 

Nota-se, a partir dos significados expostos, que a presunção é um processo lógico em 

que a partir de um fato conhecido de existência certa infere-se um fato desconhecido de 

existência provável, ou seja, de acordo com Aires Barreto21: 

Presta-se a induzir convicção quanto à existência de fato (por definição, 

desconhecido), dado o reconhecimento da ocorrência de outro, do qual 

geralmente depende. Firma, assim, aceitação da veracidade, ou 

verossimilhança do chamado ‘fato suposto’ (fato presumido).  

Em razão deste processo lógico, surge a pergunta seguinte: a quem incumbe o ônus da 

prova de invalidade do ato administrativo, se a presunção de validade parte de um fato 

conhecido de existência certa para deduzir um fato desconhecido de existência provável? 

Segundo parte da doutrina22, ao analisar mencionados atributos, verifica-se que, pela 

presunção de legitimidade, o ato administrativo, quer seja impositivo de uma obrigação, quer 

seja atributivo de uma vantagem, é presumido como legítimo; pela imperatividade, o ato cria 

para terceiro, independentemente de sua aquiescência, uma obrigação; pela exigibilidade, o ato 

sujeita o contribuinte à observância de uma dada situação por meios indiretos impostos pela 

própria Administração Tributária, sem recorrer ao Poder Judiciário; pela executoriedade, o ato 

subjuga o contribuinte à obediência, por meio da coação direta aplicada pela Administração, 

independentemente de ordem judicial23. Assim, conforme essa parte da doutrina, incumbe ao 

contribuinte o ônus da prova de invalidade do ato administrativo tributário. Vale dizer, trata-se 

de uma verdadeira inversão do ônus da prova em favor da Administração Tributária. 

                                                 
20 FERRAGUT, Maria Rita. Presunções no Direito Tributário. 2ª ed. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 293. 

21  BARRETO, Aires F. Artigos selecionados em Homenagem aos 40 anos do Centro de Extensão 

Universitária, volume 1. Ives Gandra Martins, organizador. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais: Instituto 

Internacional de Ciências Sociais, 2012, p. 615 (itálico no original). 

22 MEIRELLES, Hely Lopes. Op., cit., p. 146; MELLO, Celso Antonio Bandeira. Op. cit., p. 378; e DI PIETRO, 

Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 30ª ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 215. 

23 MELLO, Celso Antonio Bandeira. Op., cit., p. 412 e 413. 
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Sobre essa inversão do ônus da prova, leciona a Professora Maria Sylvia Zanella Di 

Pietro24: 

Esse princípio, que alguns chamam de princípio da presunção de legalidade, 

abrange dois aspectos: de um lado, a presunção de verdade, que diz respeito à 

certeza dos fatos; de outro lado, a presunção da legalidade, pois, se a 

Administração Pública se submete à lei, presume-se, até prova em contrário, 

que todos os seus atos sejam verdadeiros e praticados com observância das 

normas legais pertinentes. 

Trata-se de presunção relativa (juris tantum) que, como tal, admite prova em 

contrário. O efeito de tal presunção é o de inverter o ônus da prova. 

Como consequência dessa presunção, as decisões administrativas são de 

execução imediata e têm a possibilidade de criar obrigações para o particular, 

independentemente de sua concordância e, em determinadas hipóteses, podem 

ser executadas pela própria Administração, mediante meios diretos ou 

indiretos de coação. É o que os franceses chamam de decisões executórias da 

Administração Pública. 

Nota-se que não é a partir dos atributos do ato administrativo em si que se constata haver 

uma transferência do ônus da prova de invalidade daquele ato para o contribuinte. Deveras, a 

constatação ocorre devido à carga forte, com requisitos de exagero, desequilibrando por demais 

a relação entre fisco e contribuinte, dada a presunção de validade do ato administrativo25. 

Ressalta-se que isso não quer dizer que a presunção de validade do ato administrativo 

não deve ser preservada. Ao contrário. Como já exposto, trata-se de um atributo inerente àquele 

ato que deve ser preservado para o bom funcionamento da administração tributária. Deve-se, 

contudo, empregar carga tênue no lugar da carga forte para que se compatibilize o ato 

administrativo com o Estado Democrático de Direito26. 

Empregar carga tênue consiste em conferir ao contribuinte não o ônus de comprovar a 

invalidade do ato administrativo tributário, mas sim o de impugnar o ato administrativo 

tributário. Sabe-se que ônus é a faculdade de se desincumbir de algo. Nesse viés, caberia ao 

contribuinte impugnar aquele ato nas esferas administrativa ou judicial, i. é., na esfera hábil 

para tanto. A presunção de validade, portanto, tem um marco existencial que coincide com a 

sua impugnação na esfera administrativa ou na esfera judicial, de sorte que, a partir desse 

                                                 
24 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Op., cit., p. 108 (itálico e negrito no original). 

25 FREITAS, Ney José de. Op., cit., p. 119. 

26 FREITAS, Ney José de. Op., cit., p. 120. 
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momento, cessam os efeitos da presunção de validade em favor do Estado27. E isso é o que se 

defende aqui. 

Assim, o único ônus que o contribuinte possui é o dever de impugnação do ato 

administrativo – momento em que a questão resolver-se-á no campo da produção de provas, 

sem qualquer presunção em favor da Administração Tributária. A ausência de impugnação do 

ato administrativo tributário, por outro lado, implicará dever do contribuinte de cumprir esse 

ato em sua integralidade28. 

Isso não significa, todavia, que a impugnação do contribuinte faz com que ocorra a 

inversão do ônus da prova em seu favor. A Administração Tributária, diante do poder-dever de 

provar, tem o poder de fiscalizar e o dever de comprovar seus atos. E, impugnado o ato, a 

Administração tem plenas condições de provar o porquê de sua emissão, haja vista, repita-se, o 

fato de que os atos administrativos devem ser fundamentados e provados.  

Em conclusão à seção, tem-se que não há que se falar em inversão do ônus da prova 

para o contribuinte quando se discute invalidade de ato administrativo tributário. Na verdade, 

o contribuinte tem o ônus de impugnar indigitado ato em via hábil (administrativa ou judicial), 

sendo certo que, caso não se desincumba do ônus, deverá cumprir o ato administrativo em sua 

integralidade. Por outro lado, impugnado o ato administrativo, a presunção de validade restará 

cessada e a controvérsia deverá ser resolvida pela teoria geral da prova, inclusive com aplicação 

da inversão do ônus da prova instituída pelo art. 373 do CPC/15 quando presentes os requisitos 

para tanto. Fixam-se as premissas seguintes: a presunção de validade do ato administrativo 

não inverte o ônus da prova para o contribuinte, que possui o ônus de impugnar, ou não, 

o ato administrativo tributário. E, impugnado o ato, a controvérsia será resolvida pela 

teoria geral das provas. 

 

  

                                                 
27 FREITAS, Ney José de. Op., cit., p. 125. 

28 FREITAS, Ney José de. Op., cit., p. 128. 



 22 

2. O PROCESSO TRIBUTÁRIO COOPERATIVO 

  

O Direito Processual, didaticamente classificado, pertence à ciência do Direito e, como 

tal, deve-se submeter aos limites constitucionais descritos na CR/88. É na Carta Magna que 

estão postas normas nas quais se definem as estruturas dos órgãos jurisdicionais, a distribuição 

da justiça, a efetividade do direito objetivo e os principais norteadores do processo. 

 Denomina-se esse conjunto de normas de Processo Constitucional. É a partir dele que 

se obtém a jurisdição constitucional e a tutela constitucional dos princípios fundamentais da 

organização judiciária e do processo. 

 Embora seja de fundamental importância no ordenamento jurídico, a jurisdição 

constitucional não será objeto de estudo nesse trabalho, que, nesse ponto, terá como objeto a 

tutela constitucional do processo, porquanto abarca o direito de acesso à justiça (direito de ação 

e defesa) e o direito ao processo (garantias do devido processo legal).  

 A tutela constitucional da ação, por sua vez, está presente em vários pontos da CR/88. 

Nesta Carta, incumbiu-se o legislador de tratar o Direito Processual como instrumento hábil a 

fazer justiça, vez que é o caminho para se instrumentalizar o direito material. Assim, para 

garantir o acesso à justiça e efetivar a aplicação do Direito Processual, determinou-se que “A 

lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito29”, abrangeu os 

limites do juiz competente30, o contraditório e ampla defesa31, a igualdade processual32, a 

publicidade e o dever de motivar as decisões judiciais33. Tais garantias constitucionais são 

estendidas a uma série de outras estabelecidas no Processo Civil34 e, no ordenamento jurídico, 

estabelece-se limites de atuação ao operador do Direito e ao legislador por meio de normas e 

princípios postos no ordenamento jurídico. 

                                                 
29 art. 5º, XXXV, da CR/88. 

30 Art. 5º, XXXVII e LIII, da CR/88. 

31 Art. 5º, LV, da CR/88. 

32 Art. 5º, I, da CR/88. 

33 Art. LX e art. 93, IX, ambos da CR/88. 

34 CINTRA, Antonio Carlos Araujo; DINAMARCO, Cândido Rangel; GRINOVER, Ada Pellegrini. Teoria Geral 

do Processo. 26ª ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 88 e 89. 
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 Esclareça-se que não há que se falar que os princípios são mais importantes que as leis, 

ou que essas são mais importantes que aqueles. A aplicação simultânea dessas normas evita que 

o ordenamento jurídico seja “demasiado flexível, pela ausência de guias claros de 

comportamento, ocasionando problemas de coordenação, conhecimento, custos e controle de 

poder 35 ”, caso fosse composto somente por princípios. Além disso, também evita que o 

ordenamento jurídico seja “demasiado rígido, pela ausência de válvulas de abertura para o 

amoldamento das soluções às particularidades dos casos concretos36”, caso o sistema fosse 

composto somente de regras. Se assim não fosse, o Direito Processual Tributário não 

conseguiria acompanhar a dinâmica das relações sociais e a instrumentalização do direito 

material ficaria prejudicada. 

 Tal qual as relações sociais, o Processo Tributário é dinâmico, com interação entre os 

sujeitos do processo. Com o tempo, em uma relação processual, passou-se a se a preocupar 

mais com o resultado e menos com as formalidades, com foco em decisões mais justas e 

efetivas. Indigitada interação, pautada na cooperação, moldou um novo modelo processual, 

denominado “modelo cooperativo37”, corroborado e inserido no ordenamento jurídico pelo 

CPC/1538. 

 Esse modelo processual, denominado aqui de “Processo Tributário Cooperativo”, busca 

a condução processual sem destaque a determinado sujeito do processo, de modo que o sujeito 

processual julgador se distancia das partes somente no momento de proferir sua decisão, razão 

pela qual assume dupla posição no processo: paritária no diálogo e assimétrica na decisão39.   

A colaboração é um modelo que visa a organizar o papel das partes e do juiz 

na conformação do processo, estruturando-o como uma verdadeira 

comunidade de trabalho (Arbeitsgemeinschaft – na clássica expressão da 

doutrina austro-germânica), em que se privilegia o trabalho processual em 

conjunto do juiz e das partes. Em outras palavras: visa a dar feição à 

                                                 
35 ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 11ª ed. São 

Paulo: Malheiros, 2010, p. 120 e 121. 

36 ÁVILA, Humberto. Op., cit., p. 120 e 121. 

37 SOUZA JÚNIOR, Antonio Carlos F. de; CUNHA, Leonardo Carneiro da (Org.). Op., cit., p. 117. 

38 Art. 6º. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão 

de mérito justa e efetiva. 

39 AUILO, Rafael Stefanini. O modelo cooperativo de Processo Civil no novo CPC. Salvador: JusPovim, 2017, 

50 e 51. 
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organização do procedimento, dividindo as posições jurídicas processuais de 

seus participantes de forma equilibrada. Como modelo, a colaboração rejeita 

a jurisdição como polo metodológico do processo civil, ângulo de visão 

evidentemente unilateral do fenômeno processual, privilegiando em seu lugar 

a própria ideia de processo como centro da sua teoria, concepção mais 

pluralista e consentânea à feição democrática ínsita ao Estado Constitucional. 

Semelhante modelo processual resulta da superação histórica – e, pois, 

cultural – dos modelos de processo isonômico e de processo assimétrico. Há 

quem caracterize a cooperação, ainda, a partir das conhecidas linhas do 

processo dispositivo e do processo inquisitório. Seja qual for a perspectiva, é 

certo que a análise histórico-dogmática da tradição processual mostra o rastro 

pelo qual se formou e ganhou corpo a colaboração no nosso contexto 

processual40. 

 O Processo Tributário Cooperativo tem como base a ética do processo, a lealdade 

processual, a boa-fé processual, o dever de veracidade, dever de esclarecimento, dever de 

consulta, dever de prevenção e o dever de auxílio. 

 Não se poderia tratar da cooperação sem antes tratar da ética processual41, que consiste 

na formulação de padrões de conduta, pautados em conceitos morais, que devem ser seguidos 

pelos sujeitos do processo. 

 Isso se faz necessário, pois é natural que os sujeitos envolvidos realizem esforços para 

fazer prevalecer seu ponto de vista em um conflito de interesses. Ou seja, os envolvidos desejam 

alcançar seus objetivos e, para tanto, poderão ultrapassar os limites morais, ainda que de forma 

equivocada. E, é a ética processual que dirá quais são os padrões de conduta necessários para 

que isso não aconteça.  

 A partir dessa concepção, é possível considerar a possibilidade de formulação de 

padrões de comportamento para os sujeitos processuais. Afinal, tais padrões não são de 

interesse de um ou de outro sujeito processual, ou só do sujeito processual julgador, mas sim 

da sociedade, diante do desejo de manter a integridade do Processo Tributário, bem como para 

                                                 
40 MARINONI, Luiz Guilherme Marinoni; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo 

Civil Comentado.  4ª ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, posição no livro eletrônico 

https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/100864097/v4/document/149303167_C.I_TIT.U

N_L.I_PT.GR/anchor/a-A.6. 

41 Como o escopo deste trabalho é a inversão do ônus da prova no Processo Tributário, que possui como premissa 

o modelo cooperativo do processo, a ética processual será abordada de forma não aprofundada, apenas para 

demonstrar que se trata de um dos pilares do modelo processual atual.  
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manter a estrutura social de forma a coexistirem pacificamente os interesses de todos os 

envolvidos, por mais diversos ou contrapostos que sejam42.  

 Em paralelo à ética processual, tem-se a lealdade processual43, que não se confunde com 

aquela. Enquanto a primeira delimita padrões morais de conduta, a segunda prega um jogo 

justo, equilibrado, com condições iguais para todos44.  

O processo é um jogo, no qual as partes podem utilizar todas as armas 

legítimas concedidas pela lei para defender seus interesses. Contudo, como 

em qualquer jogo, as regras preestabelecidas devem ser obedecidas, sem que 

haja qualquer tipo de trapaça ou malícia exacerbada. Afinal, se até em uma 

guerra há regras a serem cumpridas, tal como a proibição do uso de armas 

bioquímicas, não há motivos para não haver tais limites no processo civil45. 

 Note-se que o dever de lealdade processual consiste em um binômio proibição-dever 

em que os sujeitos processuais estão (i) proibidos de utilizar instrumentos colocados à sua 

disposição com fins diversos daqueles já programados e (ii) devem se abster de perseguir a 

vitória com meios não consentidos pelo ordenamento jurídico. Logo, ser leal ao processo 

significa permitir o desenvolvimento de um diálogo que não desvirtue o objetivo de buscar a 

verdade dentro de um confronto de razões e não de forças46. 

 Junto à lealdade processual, tem-se a boa-fé processual47. Não obstante também atue 

como um limite para o comportamento dos sujeitos processuais, assim como a lealdade 

                                                 
42 AUILO, Rafael Stefanini. Op., cit., p. 59. 

43 Decorre do princípio da lealdade processual, cujas “regras condensadas (...) visam exatamente a conter os 

litigantes e a lhes impor uma conduta que possa levar o processo à consecução de seus objetivos” (CINTRA, 

Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria Geral do 

Processo. 26ª ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 78). 

44 A igualdade perseguida aqui possui respaldo no caput do art. 5º da CR/88 em cujo teor determinou-se que 

“Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”. Trata-

se do princípio da igualdade processual (ou paridade de armas) que norteia a lealdade processual, uma vez que 

determina condições iguais de oportunidades a todos os sujeitos do processo. 

45 DINAMARCO, Pedro da Silva. Ônus processuais: limites à aplicação das consequências previstas para o 

seu não cumprimento. Tese de doutoramento. Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2007, p. 134.  

46 AUILO, Rafael Stefanini. Op., cit., p. 63. 

47 Adverso à má-fé processual, o legislador muniu o ordenamento jurídico com normas a serem observadas não 

somente pelas partes processuais, mas por todos os sujeitos processuais – autor, réu, advogados, serventuários, 
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processual, a boa-fé processual visa a proteção do próprio contraditório e da ampla defesa48, os 

quais somente podem ser encarados como garantias fundamentais, quando visualizados a partir 

do prisma de que eles representam a garantia da parte de influenciar positivamente o sujeito 

processual julgador em seu favor – e é impossível permitir uma influência quando um sujeito 

processual atua com má-fé para prejudicar o sujeito processual adverso49. 

 Une-se aos pilares do modelo cooperativo processual o dever de veracidade. Em 

explicação sintética, trata-se da obrigação dos sujeitos processuais envolvidos de dizerem a 

verdade, uma vez que o processo tributário é de interesse público. 

 Destaca-se que dizer a verdade50 não é tolher a liberdade dos sujeitos processuais de 

não entregarem suas armas uns aos outros. Afinal, estão em situações opostas e desejam fazer 

prevalecer suas vontades por meio do convencimento do sujeito processual julgador que 

determinará a quem pertence o direito no final da demanda. 

 O dever de veracidade consiste na obrigação de comprovar a sua versão da verdade. 

Assim, se o sujeito processual sabe que determinada alegação é falsa e ainda assim a sustenta 

na contestação, é óbvio que não está diante de qualquer defesa de verdade subjetiva, mas 

propriamente de uma mentira, face oposta à verdade51. Desse modo, “o dever de veracidade 

                                                 
membros do Ministério Público, magistrado, conselheiros e julgadores singulares (esses dois últimos na esfera 

administrativa) – consoante se nota nos arts. 77, 78, 79, 80, 81, 93, 143, 145, 155, 158, 164, 233, 234, 235 e 774 

do CPC/15. 

48  Objeto do art. 5º, LV, da CR/88, o princípio do contraditório e da ampla defesa é reflexo do princípio 

democrático na estruturação do processo (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil – Teoria Geral 

do Processo e Processo de Conhecimento, vol. 1, 12ª ed. Salvador: JusPodivm, 2010, p. 52.), pois cabe a ele 

garantir que o demandado, ou acusado, seja ouvido por meio dos autos do processo – seja esse administrativo ou 

judicial. Foi a partir da garantia de se expressar, portanto, que o processo deixou de ser inquisitório para se tornar 

um procedimento organizado, estruturado, em que todos os sujeitos do processo têm oportunidades de se 

manifestar de forma adequada e no momento certo. 

49 AUILO, Rafael Stefanini. Op., cit., p. 64. 

50 Segundo a teoria do fenomenalismo, a verdade é manifestada a partir do conhecimento de determinada coisa ou 

situação. Caso não se conheça determinado objeto, não há como considerar que a manifestação (interpretação) 

sobre aquele objeto é verdade. Nessa teoria, privilegia-se o fenômeno, vale dizer, a manifestação da coisa; não 

conhecemos as coisas como elas são, mas, ao contrário, as coisas são o que conhecemos delas (FERRAGUT, 

Maria Rita. Presunções no Direito Tributário. 2ª Edição. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 76). 

51 AUILO, Rafael Stefanini. Op., cit., p. 67, (itálico no original). 
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encerra na existência de um dever amplo de colaboração ativa da parte com instrução da 

cognição do juiz”, afirma Rafael Stefanini Aulio52. 

 Atrelado ao dever de veracidade, tem-se o dever de esclarecimento. Neste pilar do 

modelo processual cooperativo, quando interpretado em conjunto com os demais, está a 

permissão de inversão do ônus da prova – quando aplicável, conforme será demonstrado em 

seção específica. Trata-se, de modo genérico, do dever que os sujeitos processuais e demais 

envolvidos possuem de participar ativamente para uma boa instrução probatória 53 . Essa 

participação se dá com esclarecimentos e informações sobre fatos que sejam relevantes para a 

causa e que auxiliam na formação do convencimento do sujeito do processo julgador sobre o 

objeto da demanda. 

 Submete-se também ao dever de esclarecimento, o sujeito processual julgador, que 

deixa de ser um mero fiscal de regras para se tornar um agente-colaborador. O órgão julgador 

deve se esclarecer junto aos sujeitos processuais quanto às dúvidas que tenha sobre as suas 

alegações, pedidos ou posições constantes dos autos para evitar a tomada de decisão a partir de 

percepções apressadas. Desse modo, se o sujeito processual julgador estiver em dúvida sobre o 

preenchimento de um requisito processual de validade, deverá providenciar esclarecimento do 

sujeito do processo envolvido, e não determinar imediatamente a consequência prevista em 

lei54.  

 Em sequência à análise dos pilares do modelo processual tributário cooperativo, há o 

dever de consulta, ligado ao princípio do contraditório e da ampla defesa, que ganha contornos 

mais objetivos, uma vez que o sujeito do processo julgador não mais poderá decidir com base 

em questão de fato ou de direito sem que os sujeitos processuais envolvidos sejam ouvidos – 

ainda que a questão em análise seja conhecível de ofício55. “Deve o juiz consultar as partes 

sobre esta questão não alvitrada no processo, e por isso não posta em contraditório, antes de 

                                                 
52 AUILO, Rafael Stefanini. Op., cit., p. 71 (itálico no original). 

53 AUILO, Rafael Stefanini. Op., cit., p. 73. 

54 DIDIER JR., Fredie. O princípio da cooperação: uma apresentação. In Revista de Processo, vol. 127, São 

Paulo, RT, set./2005, p. 75. 

55 AUILO, Rafael Stefanini. Op., cit., p. 81. 
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decidir”, ensina Fredie Didier Jr.56, “Eis o dever de consultar. Trata-se de manifestação da 

garantia do contraditório, que assegura aos litigantes o poder de tentar influenciar na solução 

da controvérsia57”. 

O dever de consultar as partes, como manifestação do princípio do 

contraditório impõe ao órgão judicante que cientifique as partes da orientação 

jurídica a ser adotada antes de proferir certa decisão, permitindo que os 

sujeitos parciais do processo tenham a chance de influenciar diretamente sua 

escolha. Isso faz com que se evitem eventuais surpresas por argumentos 

inesperados (princípio da não surpresa). 

E evitar a surpresa não tem relação somente com a proteção ao direito da parte 

em ser ouvida e poder participar da formação da decisão judicial. Trata-se, 

igualmente, de situação que o próprio interesse público impõe, na medida em 

que eventuais surpresas sempre abalam a confiança do jurisdicionado para 

com a Justiça58. 

 O dever de consulta, relacionado ao contraditório, atua como base de diálogo entre todos 

os sujeitos do processo envolvidos, para que cada qual possa atuar dentro de seus papéis, a fim 

de desincumbir-se adequadamente de seu ônus, com obediência não só de seus deveres, mas 

também com o exercício de seus direitos e faculdades. Nota-se que o dever de consulta atua, 

portanto, como forma a propiciar uma verdadeira troca de informações, as quais poderão 

municiar o sujeito processual julgador com as informações necessárias para que possa decidir 

sobre a matéria objeto da demanda da melhor e mais justa forma possível59. 

 O dever de prevenção, por sua vez, “incumbe o juiz de indicar às partes que eventuais 

escolhas equivocadas do ponto de vista do processo podem acarretar na frustração do exame do 

direito material”, leciona Daniel Mitidiero60 , “Assim, por exemplo, é vedado ao juiz não 

conhecer de determinada postulação da parte por defeito processual sanável sem que se tenha 

                                                 
56 DIDIER JR., Fredie. Op., cit., p. 75. 

57 DIDIER JR., Fredie. Op., cit., p. 75. 

58 AUILO, Rafael Stefanini. Op., cit., p. 83. 

59 BUENO, Cássio Scarpinella. Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, Tomo I, 2ª ed. São Paulo: 

Saraiva, 2009, p. 123. 

60  MITIDIERO, Daniel. A colaboração como modelo e como princípio no Processo Civil. In Revista de 

Processo Comparado, vol. 2/2015, Jul - Dez / 2015, p. 86. 



 29 

primeiramente dado oportunidade para a parte saná-lo 61 ”. Isso ocorre porque o sujeito 

processual Estado tem o dever de tutelar os direitos e ao mesmo tempo evitar que o direito 

sucumba diante de defeitos formais sanáveis não relevados para ele. É por essa razão que o 

sujeito processual julgador concede oportunidade aos sujeitos processuais de corrigir eventuais 

erros62 antes de extinguir um feito sem resolução de mérito63. 

 O dever de prevenção, portanto, traz a figura do sujeito processual julgador ativo e 

cauteloso quanto ao seu dever de prevenção – uma vez que obriga-o apontar quaisquer vícios 

presentes nas postulações dos sujeitos do processo sem deixar de lado a sua necessária 

imparcialidade. 

 Por fim, tratar da cooperação também consiste em tratar do auxílio mútuo para a 

consecução de determinado fim, objeto do dever de auxílio – último requisito para que se tenha 

um Processo Tributário Cooperativo. Trata-se de trabalho em comum para que o instrumento – 

por meio do qual o sujeito processual Estado atua na prestação jurisdicional – se desenvolva 

não só em observância às regras processuais técnicas de procedimento, mas também àquelas de 

conduta, essenciais à compreensão da finalidade social que deve conformá-lo64. 

A ideia por trás deste dever é justamente a de garantir a maior igualdade entre 

as partes, impedindo-se julgamentos tidos por injustos pelo simples fato de a 

parte não ter conseguido superar certa dificuldade encontrada no processo. 

Exemplo disso seria o de o juiz auxiliar a parte na busca de certa prova que 

será necessária ao deslinde correto da controvérsia65. 

 Como bem resumiu Daniel Mitidiero66, trata-se do “(...) dever de auxiliar as partes na 

superação de eventuais dificuldades que impeçam o exercício de direitos ou faculdades ou o 

cumprimento de ônus ou deveres processuais”. 

                                                 
61  MITIDIERO, Daniel. A colaboração como modelo e como princípio no Processo Civil. In Revista de 

Processo Comparado, vol. 2/2015, Jul - Dez / 2015, p. 86. 

62 Conforme posto nos artigos 317 e 932 do CPC/15. 

63 MITIDIERO, Daniel. Op., cit., p. 86. 

64 BERALDO, Maria Carolina Silveira. O dever de cooperação no Processo Civil. In Revista de Processo, vol. 

198/2011, Ago / 2011, p. 455. 

65 AUILO, Rafael Stefanini. Op., cit., p. 87. 

66 MITIDIERO, Daniel. Op., cit., p. 86. 
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 Desse modo, além das premissas já fixadas na primeira seção de que a presunção de 

validade do ato administrativo não inverte o ônus da prova para o contribuinte – o qual  possui 

o ônus de impugnar, ou não, o ato administrativo tributário, e, impugnado o ato, a controvérsia 

será resolvida pela teoria geral das provas – para que se tenha um Processo Tributário 

Cooperativo, os sujeitos processuais terão que: (i) pautar suas condutas em conceitos morais 

(ética processual); (ii) permitir o desenvolvimento de um diálogo que não desvirtue o objetivo 

de buscar a verdade dentro de um confronto de razões e não de forças (lealdade processual); 

(iii) influenciar  positivamente o sujeito processual julgador em seu favor (boa-fé processual); 

(iv) dizer a verdade, uma vez que o processo tributário é de interesse público (dever de 

veracidade); (v) participar ativamente para uma boa instrução probatória (dever de 

esclarecimento); (vi) garantir o contraditório por meio da consulta (dever de consulta); (vii) 

serem advertidos acerca de eventuais escolhas processuais equivocadas que podem acarretar a 

frustração do exame do direito material (dever de prevenção); (viii) prestar auxílio mútuo para 

superar eventuais dificuldades que impeçam o exercício de seus direitos, faculdades ou o 

cumprimento de ônus ou deveres processuais (dever de auxílio). 

  



 31 

3. DA PROVA 

  

Não obstante a máxima “dê-me os fatos que lhe darei o direito”, a convicção do julgador 

está longe de ser formada apenas pelos fatos expostos na relação jurídica. Para que se alcance 

o provimento jurídico necessário, os sujeitos do processo devem ir além das alegações. Estas 

devem ter sua existência provada e convertida em linguagem jurídica competente nos termos 

que o ordenamento jurídico exige. 

 Existem diversos critérios de classificação da prova. Dentre alguns processualistas 

civil67, por exemplo, classifica-se a prova no processo como objetiva e subjetiva. Esta está 

presente na convicção pessoal do julgador. É a partir da prova produzida no momento da 

instrução que o julgador formará sua convicção e tratará o fato jurídico como verdade ou não. 

Aquela, a prova objetiva, é o meio hábil para demonstrar a existência de determinado fato, que 

pode ter seu enunciado produzido em documentos, por testemunhas ou constituído por perícia68. 

Nota-se que, consoante essa classificação, a finalidade da prova no Processo Tributário é a de 

formar a convicção do julgador, de forma positiva ou negativa, por meio da indução lógica. O 

destinatário da prova nessa classificação, portanto, é o julgador. 

 Outra parte da doutrina classifica a prova de acordo com seu (i) conteúdo; (ii) sujeito 

que as emana; e (iii) forma com que se apresentam69. 

 Em função do conteúdo, as provas são classificadas em diretas, que são aquelas que 

atestam de forma imediata a ocorrência de determinado fato (como a prova documental e a 

perícia técnica, por exemplo); e as indiretas, que são aquelas que atestam de forma mediata a 

ocorrência de determinado fato. Ainda sobre a prova indireta, esta tem por objeto um fato 

indiciário diverso do fato típico (como a presunção, por exemplo).  

Em relação ao sujeito que emana as provas, estas se classificam em (i) pessoal, que é 

quando são produzidas pela afirmação de determinado sujeito (como a prova testemunhal, por 

                                                 
67 Nesse sentindo entendem THEODORO JÚNIOR, Humberto. Op., cit., p. 466; e CARPES, Artur Thompsen. 

Ônus da Prova no Novo CPC: do Estático ao Dinâmico. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 40 

e 41.  

68 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Op., cit., p. 466. 

69 FERRAGUT, Maria Rita. Op., cit., 2017, locais do Kindle 438-439. 
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exemplo); e (ii) real, que é quando são produzidas pela própria coisa (como impressão digital e 

e-mail, por exemplo). 

Já em relação à forma que se apresentam, classificam-se as provas em (i) documental 

(todo e qualquer documento físico composto de tinta sobre papel hábil a comprovar o fato); (ii) 

testemunhal (depoimentos pessoais e orais); (iii) materiais (quando as próprias coisas atestam 

por si só o fato, como ocorre na a mercadoria apreendida ao ser irregularmente importada) e a 

(iv) prova eletrônica (prova cada vez mais utilizada, haja vista crescimento tecnológico e a 

digitalização dos processos) 70. 

Embora essa classificação descrita nos itens (i), (ii), (iii) e (iv) acima seja adotada por 

diversos doutrinadores, tais como Moacyr Amaral Santos, João Penido Burnier Júnior, 

Magalhães Noronha, Arruda Alvim e Aclibes Burgarelli71, entende-se, todavia, que as provas, 

por serem enunciados linguísticos – por necessariamente serem objeto de linguagem 

competente decorrente de produção humana – são sempre pessoais e classificam-se, em razão 

de sua forma (documental ou eletrônica) e em razão de seu conteúdo (em direta ou indireta)72. 

 Diverge-se também das demais classificações quanto à finalidade e ao destinatário da 

prova. Entende-se que a finalidade da prova não é apenas para formar o convencimento do 

julgador, mas sim de todos os envolvidos no processo; vale dizer, é demonstrar para todos os 

sujeitos do processo (autor, réu e julgador) que as alegações constantes dos autos são 

verdadeiras. E, por isso, o destinatário da prova é o caderno processual para que todos os 

envolvidos possam acessá-la. Quando se diz “todos”, estão inclusos todos os sujeitos 

processuais e estranhos ao processo, que eventualmente o integre. 

 Assim, determinado sujeito do processo pode se convencer da alegação produzida, 

provada pelo outro sujeito processual e, a partir disso, requerer o fim, ou se retirar, da relação 

processual em andamento. Isso pode ser visto, por exemplo, em execução fiscal em que o 

devedor, citado a pagar o débito em 5 (cinco) dias, argui a extinção do débito exequendo pela 

prescrição e junta cópia dos autos do processo administrativo tributário para comprovar a data 

                                                 
70 FERRAGUT, Maria Rita. Op., cit., locais do Kindle 439-456. 

71 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no Direito Tributário: de acordo com o Código de Processo Civil de 

2015. 4ª ed. São Paulo: Noeses, 2016, p. 116. 

72 FERRAGUT, Maria Rita. Op., cit., locais do Kindle 490-492. 
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da constituição definitiva do débito exequendo. Analisados os fatos e os documentos 

probatórios, a Fazenda, por sua vez, concorda com o exposto e pede a declaração da extinção 

dos débitos exequendos, com o cancelamento e baixa da execução fiscal, antes do magistrado 

decidir o mérito da demanda. 

 Conclui-se, então, que as provas são enunc 

iados linguísticos pessoais, classificadas em razão de sua forma (documental ou eletrônica) e 

de seu conteúdo (em direta ou indireta), com a finalidade de formar o convencimento de todos 

os sujeitos do processo e, por isso, possui como destinatário o processo em si. 

 

3.2. Ônus da prova 

  

No Processo Tributário, tal qual acontece em outros ramos processuais, após a oitiva 

dos envolvidos no processo, ocorre o saneamento do processo para que se inicie a instrução 

processual (fase instrutória) – momento em que ocorre a produção de provas a serem 

apresentadas pelos sujeitos do processo. É nessa fase que os sujeitos do processo têm a 

oportunidade de juntar aos autos todos os elementos que julgarem necessários para comprovar 

o alegado. 

 Destaca-se que não é somente na fase instrutória que os sujeitos do processo podem 

produzir as provas que acharem pertinentes, porquanto as provas documentais, eletrônica, 

pericial unilateral (laudo técnico produzido por perito não oficial) e indiciária podem ser 

produzidas na fase postulatória, de forma pré-constituídas, acostadas na inicial ou na defesa. 

Não obstante possível a prova pré-constituída, a fase instrutória – dada a sua amplitude – é o 

momento certo para que ocorra a produção de provas. É nesse momento que todos meios de 

provas admitidos em direito serão produzidos. E é nesse momento também que as provas 

anexadas à inicial, ou à resposta do sujeito processual réu, confirmarão os fatos jurídicos para 

que se constitua um direito, ou para que se impeça, se extinga ou se modifique o direito 

pleiteado. 

 A distribuição do ônus da prova no ordenamento jurídico brasileiro tem como modelo 

a Teoria das Normas, de modo que, de forma direta e resumida, o ônus da prova recai sobre 

aquele que alega o fato a ela subjacente. Essa distribuição do ônus da prova está posta no art. 

373 do CPC/15, sendo certo que em regra o sujeito processual autor da ação deve provar fatos 
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constitutivos e o sujeito processual réu deve provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos 

que irão contra os fatos alegados na inicial. Repita-se, em regra, pois, como se verá adiante, 

acredita-se que isso pode ser alterado mediante a inversão do ônus da prova, quando aplicável. 

 Com efeito, a atual dinâmica do ônus da prova não é nova, vez que se iniciou no Código 

de Processo Civil de 1939 (CPC/39), seguiu no CPC/73 e permaneceu no CPC/15, conforme 

demonstra o quadro comparativo abaixo: 

 

QUADRO COMPARATIVO DA DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA 

CPC/39 CPC/73 CPC/15 

Art. 209. O fato alegado por 

uma das partes, quando a 

outra o não contestar, será 

admitido como verídico, si o 

contrário não resultar do 

conjunto das provas. 

Art. 333. O ônus da prova 

incumbe: 

 

Art. 373.  O ônus da prova 

incumbe: 

 

§ 1º Si o réu, na 

contestação, negar o fato 

alegado pelo autor, a este 

incumbirá o ônus da prova. 

§ 2º Si o réu, reconhecendo 

o fato constitutivo, alegar a 

sua extinção, ou a 

ocorrência de outro que lhe 

obste aos efeitos, a ele 

cumprirá provar a alegação. 

I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo do seu direito; 

II - ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do 

direito do autor. 

Parágrafo único. É nula a 

convenção que distribui de 

maneira diversa o ônus da 

prova quando: 

I - recair sobre direito 

indisponível da parte; 

II - tornar excessivamente 

difícil a uma parte o exercício 

do direito. 

I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; 

II - ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do 

direito do autor. 

§ 1º Nos casos previstos em 

lei ou diante de 

peculiaridades da causa 

relacionadas à 

impossibilidade ou à 

excessiva dificuldade de 

cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da 

prova do fato contrário, 

poderá o juiz atribuir o ônus 

da prova de modo diverso, 

desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que 

deverá dar à parte a 

oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe 

foi atribuído. 
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§ 2º A decisão prevista no § 

1o deste artigo não pode 

gerar situação em que a 

desincumbência do encargo 

pela parte seja impossível ou 

excessivamente difícil. 

§ 3º A distribuição diversa do 

ônus da prova também pode 

ocorrer por convenção das 

partes, salvo quando: 

I - recair sobre direito 

indisponível da parte; 

II - tornar excessivamente 

difícil a uma parte o exercício 

do direito. 

§ 4º A convenção de que 

trata o § 3º pode ser 

celebrada antes ou durante o 

processo. 

Tabela 1. Quadro comparativo da dinâmica do ônus da prova. 

Fonte: elaboração própria. 

  

Essa dinâmica sempre foi e, portanto, permanece sendo o critério de distribuição do 

ônus da prova no processo civil brasileiro73 e, por conseguinte, no Processo Tributário. Tal 

distribuição chega a ser óbvia, com fundamento em uma lógica que qualquer indivíduo médio 

consegue alcançar, porquanto onera aquele que busca tutelar o seu direito segundo sua 

perspectiva. 

 Deve-se atentar aqui para uma importante diferenciação: ter o ônus de provar o direito 

pleiteado não é o mesmo que ter a obrigação de provar o direito pleiteado. Diga-se de outra 

forma, ônus não é obrigação. 

 Ônus, por sua vez, é um encargo conferido a alguém, que pode exercê-lo ou não. Nota-

se que se trata de uma faculdade, vale dizer, uma permissão e não uma obrigação. Em Processo 

Tributário, essa faculdade está ligada à permissão dada ao sujeito do processo de provar o fato 

alegado. Destaca-se que a não apresentação de provas nos autos não implicará sanção jurídica, 

uma vez que não se trata de ato ilícito. Embora não haja sanção, poderá haver, todavia, prejuízo 

                                                 
73 CARPES, Artur Thompsen. Op., cit., p. 36. 
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processual pela não desincumbência do ônus da prova. Em regra, a ausência do ato de provar 

pode prejudicar somente aquele que alega o fato, mas, em atenção ao princípio da cooperação 

processual e devido à possibilidade de inversão do ônus da prova, essa situação pode trazer 

prejuízo processual para outros sujeitos do processo. 

 Obrigação, por outro lado, vincula determinado agente a realizar determinada prestação, 

sob pena de sanção. Na realidade processual tributária, diga-se que a obrigação é um vínculo 

jurídico em que um sujeito do processo deve satisfazer uma prestação em proveito do sujeito 

processual adverso. Aqui, dado o fato de que a obrigação é uma imposição de lei, o seu 

descumprimento consiste em ato ilícito74. 

  Deve-se ressaltar que o fato de o sujeito processual não se desincumbir do ônus de 

provar não fará com que ele perca a demanda. Esta chegará ao final após a formação da 

convicção do julgador, que poderá pautar sua decisão nas provas já existentes nos autos, ou 

somente nos próprios fatos alegados quando eles forem notórios. A desincumbência do ônus da 

prova, contudo, pode auxiliar na convicção do julgador e fazer com que mude de ideia ou que 

permaneça com determinada ideia a ponto de favorecer aquele que alegou os fatos. Trata-se de 

uma faculdade que, quando exercida, trará vantagens para o deslinde processual. 

 Destaca-se que há diferença entre “ônus” e “dever” processual. Esse último se aproxima 

da obrigação em alguns pontos, uma vez que o seu não cumprimento pelo sujeito do processo 

implicará em sanção. A diferença entre eles reside em sua duração, visto que a obrigação é 

pontual e se esgota após o seu cumprimento. Já o dever processual, de forma indistinta, perdura 

durante todo o percurso do processo como, por exemplo, a boa-fé, a lealdade e a veracidade 

processual, todos constantes do art. 77 do CPC/15.   

 A perpetuidade do dever do processo durante seu trâmite encontra-se ligado à finalidade 

de colaboração das partes com a justiça, com o principal escopo de que elas alcancem uma 

prestação jurisdicional eficaz e uma ordem jurídica justa. Desse modo, não bastaria que o 

sujeito do processo cumprisse a verdade processual somente no momento de alegar os fatos na 

petição inicial, por exemplo. É por causa do dever processual e, por conseguinte, de seu poder 

                                                 
74 CURY, Augusto Jorge. Ônus da Prova e sua Inversão no Novo Direito Processual Civil. Curitiba: Juruá, 

2015, p. 103. 
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coercitivo que os sujeitos do processo devem ser verdadeiros durante o processo e não somente 

no momento em que lhes são oportunizados a palavra75.  

 Por fim, ainda sobre o ônus da prova, este possui dois aspectos que serão tratados em 

subtópicos específicos, quais sejam (i) aspecto subjetivo e (ii) aspecto objetivo. Enquanto o 

segundo atua como regra de julgamento, o primeiro indica a quem cabe produzir cada prova. 

Ambos aspectos são interdisciplinares e, além de não se excluírem, possuem a mesma 

importância abstrata. Desse modo, para a correta e adequada aplicação do ônus da prova, 

aqueles aspectos devem harmonizar entre si, muito embora um deva sobressair sobre o outro 

em determinados casos76.   

 

3.2.1. Aspecto subjetivo do ônus da prova 

  

O ônus subjetivo da prova está ligado à conduta dos sujeitos do processo no momento 

adequado de se produzir as provas, ou seja, na fase de instrução. Resume-se pela pergunta 

seguinte: “a quem incumbe o ônus da prova?”. Disso, em regra, entende-se que o aspecto 

subjetivo do ônus da prova é realizado a partir da ótica dos sujeitos litigantes do processo77. 

 Ao delimitar o comportamento processual do sujeito do processo, aquele que alegou o 

fato poderá alcançar uma interpretação mais benéfica para suas alegações ao se desincumbir do 

ônus de provar, a ponto de suas chances de convencer o sujeito processual julgador serem 

aumentadas. 

 Não obstante parte da doutrina entender78 que o aspecto subjetivo da prova está presente 

para incumbir o sujeito processual do ônus de provar o fato alegado para que se alcance o 

benefício ou a tutela pleiteada, pugna-se aqui neste trabalho pela simples ideia de que o aspecto 

subjetivo delimita quem poderá produzir a prova no Processo Tributário – ainda que não seja o 

sujeito que alegou o fato. Trata-se de regra de conduta e de organização processual para indicar 

                                                 
75 CURY, Augusto Jorge. Op., cit., p. 106. 

76 CURY, Augusto Jorge. Op., cit., p. 107. 

77 CURY, Augusto Jorge. Op., cit., p. 116. 

78 CURY, Augusto Jorge. Op., cit., p. 116. 
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quem deve provar e o momento que deve fazê-lo. Explica-se, diante da positivação da 

possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 373, §1º, do CPC/15), o sujeito do processo 

que alegar o fato – independentemente desse ser constitutivo, impeditivo, modificativo ou 

extintivo – e não tiver condições de prová-lo por causas relacionadas à impossibilidade, ou à 

excessiva dificuldade de provar, mas conseguir demonstrar que o outro sujeito do processo 

consegue tal feito, o ônus da prova será invertido, sendo certo que ao outro sujeito processual 

recairá o ônus da prova. 

 A importância do aspecto subjetivo da prova no Processo Tributário sobressai quando 

analisada de uma forma mais ampla, de modo a não restringir a atribuição do ônus da prova 

somente àquele que alega o fato. Isso porque, ao retirar essa trava, constata-se que o aspecto 

subjetivo do ônus da prova inibirá a insuficiência de prova no Processo Tributário, na medida 

em que estimula a produção probatória por quaisquer dos sujeitos do processo79, desde que 

presentes os requisitos da dinâmica da prova postos no art. 373 do CPC/15. 

  Assim, o aspecto subjetivo do ônus da prova é uma regra de conduta processual hábil 

a determinar sobre quem deve recair o ônus probatório em determinado momento do processo 

(geralmente no saneamento processual, conforme será demonstrado em tópico específico80) 

para que se iniba a insuficiência de provas mediante a produção delas por quaisquer sujeitos do 

processo competente para tanto. 

 

3.2.2. Aspecto objetivo do ônus da prova 

  

Em paralelo ao aspecto subjetivo do ônus da prova, tem-se o aspecto objetivo do ônus 

prova que, juntos, formam a dinâmica do ônus da prova. 

 O aspecto objetivo não tem como foco a divisão do ônus da prova, mas não o descarta. 

Indigitada divisão somente é utilizada de modo excepcional a fim de se evitar o non liquet. Isso 

ocorre quando, insuficiente as provas produzidas e diante da vedação de pronunciar-se pelo non 

                                                 
79 CARPES, Artur Thompsen. Op., cit., p. 45. 

80 REsp 802.832/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 13/04/2011, DJe 

21/09/2011. 
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liquet, o sujeito do processo julgador poderá proferir decisão contrária àquele que não se 

desincumbiu do ônus da prova.  

 A excepcionalidade no uso da divisão do ônus da prova se pauta nos princípios da 

aquisição e da comunhão das provas, os quais dispõem que as provas não pertencem mais aos 

sujeitos processuais que as produziu após a juntada delas nos autos do processo, podendo 

beneficiar quaisquer sujeitos do processo. 

 Com o novo modelo processual civil brasileiro e, por conseguinte, o modelo processual 

tributário – qual seja, o cooperativo –, o aspecto objetivo do ônus da prova tornou-se 

aparentemente mais relevante que o aspecto subjetivo, pois, ao estabelecer regra de julgamento, 

o sujeito processual julgador deve seguir norma expressa em cujo teor determina que deverá 

apreciar a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e 

indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento81. 

 Tal relevância, como já exposto neste trabalho, é aparente, uma vez que os aspectos se 

completam, ainda que em determinados casos um se sobressaia ao outro. 

 

3.2.3. A interdependência dos aspectos do ônus da prova 

  

Segundo já exposto, o ônus da prova é o somatório de seus aspectos subjetivo e objetivo, 

de sorte que o primeiro é uma regra de conduta e o segundo uma regra de julgamento. Reitera-

se que os aspectos não se excluem, ainda que um se sobressaia ao outro em determinada 

situação. 

 É o aspecto objetivo do ônus da prova que possibilitará a prolação de decisão com 

fundamento em poucas provas, seja por dificuldade, ou impossibilidade, de terem sido 

produzidas pelos sujeitos do processo, e, com isso, evitará a pronúncia de non liquet. 

Tecnicamente, é o aspecto hábil a resolver a demanda, ainda que de forma não tão justa para 

um dos sujeitos litigantes82. 

                                                 
81 Art. 371 do CPC/15. 

82 CURY, Augusto Jorge. Op., cit., p. 124. 
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 Essa possibilidade de tomada de decisão com fundamento nas provas já produzidas, mas 

com pouca capacidade de convencimento, distancia a justiça daquela almejada pelos sujeitos 

do processo; vale dizer, pode fazer com que a decisão fuja de uma das razões de ser do direito 

que é a justiça. 

 Indigitada justiça poderá ser encontrada a partir da subjetividade do ônus da prova, 

porquanto o fator que orienta a atividade dos sujeitos do processo na produção de provas para 

que se busque ou se aproxime da verdade real, uma vez que essa é inalcançável, é o ônus que 

recai sobre os sujeitos do processo para que produzam provas dos fatos alegados. 

 Pode-se concluir, então, que o ônus da prova possui dupla função, haja vista que (i) 

desempenha importante papel no que tange à estruturação da atividade probatória das partes 

(função subjetiva) e (ii) funciona como regra de julgamento porque, no caso de insuficiência de 

provas aptas à constatação da probabilidade prevalente, o julgador proferirá decisão contrária 

aos interesses do sujeito do processo que não se desincumbiu do ônus da prova, dada a 

impossibilidade de pronúncia de non liquet em Processo Tributário83. Assim, não se pode falar 

em ônus da prova somente com aspecto objetivo ou somente com aspecto subjetivo. 

 

  

                                                 
83 CARPES, Artur Thompsen. Op., cit., p. 41. 
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4. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NO CPC/2015 

  

Antes de adentrar-se no tema, esclareça-se que neste trabalho a nomenclatura atribuída 

ao instituto é “inversão do ônus da prova”, embora o legislador o nomeou de “ônus da prova de 

modo diverso” e alguns doutrinadores de “carga dinâmica da prova84”, ou “dinamização do 

ônus da prova85”. Entende-se que, independente do nome adotado, o que ocorre é a retirada do 

ônus da prova do autor do fato alegado para atribuí-lo ao outro sujeito do processo que tem 

condições de provar esse fato, ou seja, contraria a regra estabelecida nos incisos I e II do art. 

373 do CPC/15 em que o ônus da prova recai sobre o autor do fato alegado. E essa retirada do 

ônus de um sujeito processual seguida de atribuição para o outro consiste, portanto, numa 

inversão. 

 Como exposto em tópico anterior, o ônus da prova recai sobre aquele que alega o fato 

a ela subjacente, sendo certo que tem por objeto algo que se utiliza para servir de convencimento 

de outrem 86  e, para que se alcance tal objetivo, deve-se estabelecer uma relação entre o 

conteúdo da prova e o fato alegado. Nem todo fato, contudo, pode ser objeto de prova, tais 

como os fatos notórios, os estranhos à causa (também chamados de impertinentes), os 

irrelevantes (aqueles que não importam para a tomada de decisão, ainda que guardem 

pertinência com o caso), os confessados, os objetos de presunção legal e, por fim, os que são 

extremamente difíceis, ou impossíveis de serem provados. 

 Essa distribuição estática da prova constante do CPC/73, mantida no CPC/15, era 

seguida pela exceção de possibilidade de alteração do ônus da prova por meio de negócio 

processual. Ressalta-se que não se trata de inversão do ônus da prova, mas sim de um negócio 

processual. A inversão do ônus da prova ocorre quando o sujeito processual adverso recebe o 

ônus de provar fato subjacente não alegado por ele. Nota-se que o ônus é recebido contra sua 

vontade. 

                                                 
84 TOMÉ, Fabiana Del Padre. Op., cit., p. 291.  

85 CARPES, Artur Thompsen. Op., cit., p. 131. 

86 SOUZA JÚNIOR, Antonio Carlos F. de; CUNHA, Leonardo Carneiro da (Org.). Novo CPC e o Processo 

Tributário. São Paulo: Foco Fiscal, 2015, p. 77. 
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 Ainda que inexistente no CPC/73, a inversão do ônus da prova possuía aplicação restrita 

e subjetiva, de modo que variava conforme o caso e o convencimento do sujeito processual 

julgador. 

 Consoante exposto na introdução deste trabalho, a dinâmica da prova estabelecida pelo 

CPC/73 era ineficaz em determinadas situações por impedir que as alegações se aproximassem 

da verdade, como, por exemplo, nos casos da presunção de validade dos atos administrativos 

realizados pela Administração Pública (ausência de acesso pelo contribuinte do motivo de 

indeferimento de compensação tributária) e nos casos de produção de prova de fato negativo 

(como no caso em que o contribuinte tem que provar o não recebimento do carnê de IPTU para 

que o lançamento seja desconstituído). 

A ineficiência da dinâmica da prova estabelecida no antigo Código de Processo Civil já 

era notada pelos julgadores, os quais perceberam a necessidade de inverter o ônus da prova em 

alguns casos. A partir disso, o legislador positivou a possibilidade de inversão do ônus da prova 

nas relações consumeristas87 em que há parte hipossuficiente em determinados casos. 

Observou-se que a dificuldade, ou impossibilidade, de provar o fato alegado em 

determinadas situações não é exclusiva das relações de consumo e tampouco em razão da 

existência de sujeito processual hipossuficiente. Trata-se de uma dificuldade que abarca o 

Direito Processual Tributário, dada a sistemática da dinâmica da prova estabelecida pelo 

CPC/73.  

Assim, o legislador ordinário positivou no art. 373, § 1º, do CPC/15, a inversão do ônus 

da prova para eliminar essa falha na dinâmica da prova que maculava o então modelo 

constitucional do processo (modelo anterior ao atual modelo cooperativo), impedia a 

proximidade das alegações com a verdade dos fatos e, consequentemente, causava problemas 

aos sujeitos do processo. Atrelado a isso, determinou-se nos arts. 5º ao 10 do CPC/15, a 

obrigação de cooperação das partes entre si, base para o modelo atual do processo cooperativo, 

premissa do presente estudo. 

 Por se tratar de norma posta no ordenamento jurídico, serão demonstrados nos 

subtópicos seguintes (4.1) quando o instituto pode ser aplicado, ou seja, quais os requisitos e 

limites para tanto; (4.2) se a aplicação da inversão do ônus da prova pelo julgador é um ato 

                                                 
87 Art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 
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deliberado ou uma obrigação; e (4.3) qual o momento processual certo para que se inverta o 

ônus da prova no Processo Tributário. 

 

 

4.1. Requisitos e limites para inversão do ônus da prova 

  

Em uma bem-sucedida inovação jurídica, o legislador consignou de forma expressa e 

clara a aplicação da inversão do ônus da prova, importante instituto dentro da dinâmica da 

prova, que, por vezes, era mal utilizado por falta de requisitos e limites claros para a sua 

aplicação. 

 Posto no §1º e seguintes do art. 373 do CPC/15, os requisitos e limites de aplicação de 

indigitado instituto, determinados pelo legislador, foram os seguintes: 

Art. 373.  O ônus da prova incumbe: 

(...) 

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do 

fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. 

§ 2º A decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. 

§ 3º A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por 

convenção das partes, salvo quando: 

I - recair sobre direito indisponível da parte; 

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito. 

§ 4º A convenção de que trata o § 3º pode ser celebrada antes ou durante o 

processo. 

 

 Aplica-se a inversão do ônus da prova por meio de lei; diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do 

caput do artigo; ou quando o outro sujeito do processo tiver maior facilidade de provar o fato a 

ela subjacente (art. 373, §1º, do CPC/15). 
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4.1.1. Requisitos e limites para inversão do ônus da prova por força de lei e por 

força de decisão judicial 

 Como dito no subtópico anterior, apesar de constar do CPC/73 a possibilidade de 

alteração do ônus da prova por convenção das partes (negócio processual), restava a 

possibilidade de aplicação da inversão do ônus da prova força de lei e por força de decisão do 

julgador. Neste último caso, todavia, embora não existisse norma expressa para sua aplicação 

no CPC/73, não raro os julgadores determinavam a inversão do ônus da prova a depender do 

caso concreto, vale dizer, a aplicação do instituto era bastante subjetiva, uma vez que não 

existiam limites e contornos muito bem definidos. 

 Com o advento do CPC/15, o legislador consignou no §1º do art. 373 a possibilidade de 

inversão do ônus da prova por determinação legal e por determinação do julgador, conforme se 

verá abaixo. 

 A inversão do ônus da prova por força de lei (ope legis) ingressou no ordenamento 

jurídico quando o legislador alterou regra geral e criou hipóteses excepcionais de distribuição 

do ônus da prova, de modo que ao autor não caberia o ônus da prova de fato constitutivo em 

determinada situação, por exemplo 88 . “A inversão ope legis é a determinada pela lei, 

aprioristicamente, isto é, independentemente do caso concreto e da atuação do juiz”, aduz 

Fredie Didier Jr.89, que também ensina “a lei determina que, numa dada situação, haverá uma 

distribuição do ônus da prova diferente do regramento comum previsto no art. 373 do CPC90”. 

 Já a inversão do ônus da prova determinada pelo julgador (ope judicis) ingressa no 

ordenamento jurídico por meio de decisão motivada91, em atenção ao princípio da igualdade e 

do princípio da adequação, para que ocorra o equilíbrio entre os sujeitos do processo, quando 

necessário.    

                                                 
88 DIDIER JR., Fredie. A distribuição legal, jurisdicional e convencional do ônus da prova no novo código de 

processo civil brasileiro. In Revista Mackenzie, 2017, p. 137. 

89 DIDIER JR., Fredie. Op., cit., p. 137. 

90 DIDIER JR., Fredie. Op., cit., p. 137. 

91 Art. 93, IX, da CR/88. 
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 Em ambos os casos, trata-se de uma exceção legal, posta no §1ºdo art. 373 do CPC, que 

se aplica quando (i) a lei permitir (ope legis); ou (ii) diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou da excessiva dificuldade de o sujeito do processo de se 

desincumbir do ônus probatório; ou (iii) quando o sujeito do processo contrário possuir maior 

facilidade de obtenção da prova do fato alegado – ope judicis, no caso dos itens (ii) e (iii). Nota-

se que estão presentes no texto normativo a conjunção alternativa “ou”, de sorte que aquela 

inversão pode ser aplicada quando um, dois ou os três requisitos estiverem presentes no caso 

concreto. Presentes os requisitos (ii) e (iii), entretanto, a aplicação do ônus da prova somente 

será concretizada após a determinação do julgador para que ocorra o equilíbrio entre os sujeitos 

do processo. 

 Antes de se pormenorizar os requisitos para a aplicação da inversão do ônus da prova 

no Processo Tributário, deve-se destacar o alcance de aplicação dado ao CPC/15 pelo 

legislador, que assinalou, no art. 15 desse Código, a aplicação supletiva e subsidiária das 

normas processuais ali contidas em caso de ausência de normas que regulem processos 

eleitorais, trabalhistas ou administrativos. 

 Sabe-se que a espécie de jurisdição é definida por seu objeto “civil” ou “penal”, sendo 

certo que o Direito Tributário está sob o espectro do Direito Civil, em virtude de o fato jurídico 

não ser um crime. E, por estar nesse espectro, o meio hábil de se instrumentalizar aquele direito 

material é o processo civil, cujas normas processuais estão reunidas no CPC/15. 

 Infere-se, então, que qualquer ação de matéria tributária, interposta no âmbito judicial, 

será regida direta ou indiretamente pelo CPC/15. As diretamente regidas pelo CPC/15 são 

aquelas de rito comum e especial, e as indiretamente regidas por esse Código são as execuções 

fiscais. Nestas, o regramento processual está posto na Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980 

(Lei de Execução Fiscal), em cujo art. 1º92 determinou-se a aplicação subsidiária do CPC/15 

nos casos em a lei for omissa. 

 Situação diferente da Lei de Execução Fiscal (LEF) não ocorre no âmbito administrativo 

tributário. Embora não haja norma explicita, o CPC/15 é aplicado de forma supletiva ou 

subsidiária nos processos administrativos tributários.  

                                                 
92 “Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil.” 
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 Nota-se que o primeiro requisito93 posto no §1º do art. 373 do CPC/15 não obsta em 

nenhum momento a aplicação da inversão do ônus da prova no Processo Tributário, porquanto, 

como exposto, as ações judicias tributárias estão direta, ou indiretamente, sob a égide do 

CPC/15 e os processos administrativos tributários recebem a aplicação supletiva ou subsidiária 

desse Código.  

 O segundo requisito94, por outro lado, pode filtrar a aplicação daquele instituto no 

Processo Tributário, uma vez que trata das peculiaridades do caso concreto. “Deve-se entender 

por ‘peculiaridades da causa’”, como ensina Augusto Jorge Cury95 

(...) as características especiais da lide levada ao Poder Judiciário e que a 

diferenciam das demais da mesma espécie, ou seja, as condições fáticas e 

jurídicas em que se encontram as partes e as circunstâncias do objeto da lide. 

 É a partir da análise da peculiaridade da causa, aqui englobados a situação dos sujeitos, 

os fatos e a causa de pedir, que o julgador conseguirá vislumbrar o grau de dificuldade ou 

impossibilidade do sujeito do processo de provar o fato alegado. Também conseguirá 

vislumbrar se o sujeito do processo contrário ao que alegou o fato possui condições de se 

desincumbir do ônus da prova eventualmente imposto a ele. 

  Pode-se afirmar que o terceiro requisito96 para a aplicação da inversão do ônus da prova 

deveria fazer parte do requisito anteriormente exposto, conquanto foi didaticamente separado 

para deixar ainda mais clara como deve ser feita a prévia análise para aplicação daquele instituto 

no Processo Tributário. 

 É nesse requisito que se encontra a maior inovação presente no §1º do art. 373 do 

CPC/15, vez que eliminou a prova diabólica. Esta, quando presente, se tornava um problema 

para todos os sujeitos do processo envolvidos, pois era de difícil, ou impossível, solução por 

                                                 
93 Aplica-se a inversão do ônus da prova quando a lei permitir. 

94 Aplica-se a inversão do ônus da prova diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou da 

excessiva dificuldade de o sujeito do processo se desincumbir do ônus probatório. 

95 CURY, Augusto Jorge. Op., cit., p. 220 e 221. 

96 Aplica-se a inversão do ônus da prova quando o sujeito do processo contrário possuir maior facilidade de 

obtenção da prova do fato alegado. 
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causa tanto da dinâmica da prova posta no CPC/73 quanto da forma como foi consignada a 

possibilidade de alteração do ônus da prova naquele Código. 

 Há que se ter cuidado, contudo, ao se aplicar a inversão do ônus da prova, seja por força 

de lei ou por decisão do julgador, no Processo Tributário. Deve-se cotejar os requisitos. 

Principalmente o segundo e o terceiro, que possuem uma linha tênue de separação. Em um, o 

legislador determinou que a inversão do ônus da prova ocorrerá quando houver impossibilidade 

ou excessiva dificuldade de o sujeito do processo se desincumbir do ônus probatório. Noutro, 

determinou-se que o sujeito do processo contrário suportará o ônus da prova caso possua maior 

facilidade de obtenção da prova do fato alegado. 

 A expressão “maior facilidade” é aberta e pode gerar subjetivismo, porquanto o que é 

mais fácil para um, pode não ser para outro. Assim, neste trabalho, entende-se que a “maior 

facilidade” se dá no Processo Tributário quando o sujeito processual contrário possui melhores 

condições, vale dizer, uma vantagem em provar o fato alegado. Tal benefício sobre o outro 

sujeito do processo pode ser desde a aquisição mais célere de documentos por meio de 

comunicação oficial, quanto por ter a prova (processo administrativo tributário) em seu poder 

– como por exemplo, quando há redirecionamento de execução fiscal para pessoa física, que, 

por ter se retirado da sociedade há mais de cinco anos, não possui condições de obter cópia de 

processo administrativo tributário para juntá-lo em sua defesa. 

 Os requisitos de aplicação da inversão do ônus da prova são objetivos, finalizam o 

subjetivismo anteriormente existente no CPC/73 e comprovam que o instituto é uma exceção à 

regra. Conforme Cassio Scarpinella Bueno97 leciona, “os §§ 1º e 2º, por sua vez, inovam ao 

admitir e disciplinar expressamente os casos em que pode haver modificação (legal ou judicial) 

das regras constantes dos incisos do caput”. 

 Não obstante de aplicação objetiva, a inversão do ônus da prova não incide nos 

processos de forma automática, i. é., logo após o pedido do sujeito do processo incapaz de 

provar o alegado. Requerida a aplicação do instituto, o julgador deverá intimar o outro sujeito 

processual para que se pronuncie acerca de sua capacidade, ou não, de se desincumbir do ônus 

a ser lhe atribuído. Após a oitiva dos sujeitos do processo, confirmada a presença de um dos 

requisitos inclusos no §1º do art. 373 do CPC/15, o julgador determinará a inversão do ônus da 

                                                 
97 BUENO, Cássio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil Anotado. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 464. 
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prova no feito por meio de decisão fundamentada – se judicial, a decisão será interlocutória, 

passível de recurso de agravo. 

 E, sobre a obrigação de fundamentação, não poderia ser diferente. De acordo com 

Nelson e Rosa Maria Nery98:  

As decisões do Poder Judiciário, quer sejam administrativas (CF 93 X), quer 

jurisdicionais, têm de ser necessariamente fundamentadas, sob pena de 

nulidade, cominada no próprio texto constitucional.  

E complementam que  

A exigência de fundamentação das decisões judiciais é manifestação do 

princípio do devido processo legal (CF 5.º LIV). Nos casos de extinção do 

processo sem julgamento do mérito, O juiz deverá decidir de maneira 

fundamentada, quer se trate de decisão de mérito (CPC 487) ou processual 

(CPC 485).  

 Além da determinação constitucional de que toda decisão deve ser fundamentada99, 

consta do §1º do art. 373 do CPC/15, a necessidade de o julgador consignar o motivo da 

inversão do ônus da prova nos autos. Isso ocorre porque a regra geral do sistema probatório 

brasileiro é a de que cabe ao sujeito processual autor provar os fatos constitutivos de seu direito, 

e ao sujeito processual réu provar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito 

daquele, consoante determinam os incisos I e II do art. 373 do CPC/15100. E o legislador indicou 

no texto normativo tendência em adotar a inversão do ônus da prova pela técnica do ônus 

dinâmico da prova: terá o ônus de provar aquele que estiver, no processo, em melhor condição 

de fazê-lo. Como se trata de exceção à regra, a norma não comporta interpretação ampliativa e, 

por isso, deve ser aplicada com redobrada cautela101. 

  Interposto o pedido de inversão do ônus da prova, realizado o contraditório e presentes 

os requisitos para que se aplique o instituto no processo, cabe ainda ao julgador, também sujeito 

                                                 
98 NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Constituição Federal Comentada e Legislação 

Constitucional. Revista dos Tribunais, 2017 edição eletrônica (ebook). 

99 Art. 93 da CR/88. 

100 NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Revista dos 

Tribunais, 2017, edição eletrônica (ebook). 

101 NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Op. cit., edição eletrônica. 
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do processo, analisar os limites das normas constantes do art. 373 do CPC/15 para a aplicação 

do instituto por força de lei. 

 Estabeleceu-se no §2º do art. 373 do CPC/15 que a decisão fundamentada de inverter o 

ônus da prova proferida pelo julgador não pode gerar situação em que a desincumbência do 

encargo do ônus da prova pelo sujeito do processo contrário seja impossível ou excessivamente 

difícil. 

 Vedou-se expressamente naquele parágrafo a prova duplamente diabólica, ou diabólica 

reversa. O objeto daquela norma é a proibição de transferência do encargo para que se produza 

prova impossível ou excessivamente difícil de um sujeito do processo para o outro em nome da 

busca da verdade ou em atenção extrema ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional. É 

aqui que se percebe na prática a interdependência dos aspectos do ônus da prova (dupla função 

do ônus da prova).  

 Consoante exposto, em regra, o ônus da prova é de quem alega o fato (critério objetivo). 

Diante de permissão legal e de peculiaridades da causa que impeça o sujeito do processo de 

provar o alegado, requer-se a inversão do ônus da prova (critério subjetivo). Nesse ponto, 

realizado o contraditório, se o julgador deferir o pedido de inversão do ônus da prova, estar-se-

á diante de uma situação em que o critério subjetivo do ônus da prova se sobressaiu ao outro 

para que se chegasse mais próximo da verdade. Se o julgador, por outro lado, indeferir o pleito 

com fundamento no §2º do art. 373 do CPC/15, o critério objetivo do ônus da prova continuará 

a se sobressair sobre o subjetivo para que se evite a prova diabólica reversa, de modo que o 

julgador deverá decidir com base nas provas eventualmente produzidas – proibição de ausência 

de decisão sobre determinada matéria por julgar que essa não está clara (non liquet).  

 Nota-se então, que, muito embora a conjunção “ou” no §1º do art. 373 do CPC/15 

indique opção, sendo certo que a presença de apenas um dos requisitos demonstra a 

possibilidade de aplicação da inversão do ônus da prova por lei, isso somente irá acontecer se 

a transferência do ônus da prova não gerar situação em que a desincumbência do encargo 

imposto ao sujeito processual contrário não for impossível ou excessivamente difícil. Logo, 

indigitada inversão – por força de lei ou por determinação do julgador – somente será possível 

quando estiverem presentes algum (ou todos) dos requisitos do §1º do art. 373 do CPC/15 “e” 

(conjunção de adição) o requisito do §2º, qual seja a impossibilidade da inversão do ônus da 
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prova gerar situação em que a desincumbência do encargo pelo sujeito do processo adverso ao 

que alegou o fato seja impossível ou excessivamente difícil. 

 Registra-se que se nominar-se-á as espécies do instituto aqui estudado – inversão do 

ônus da prova ope legis e ope judicis –, apenas como inversão do ônus da prova, vez que 

indigitada classificação não alterará a aplicação do instituto no Processo Tributário. 

 Para a aplicação da inversão do ônus da prova deve-se fazer necessariamente as 

perguntas seguintes: (i) é impossível, ou extremamente difícil, a produção de prova do fato pela 

parte que o alegou?; (ii) a outra parte possui vantagem para produzir a prova do fato alegado 

pelo sujeito do processo contrário? 

 Se a resposta for positiva para ambas as perguntas, deve-se – conforme será 

demonstrado no próximo subtópico desta seção – aplicar a inversão do ônus da prova. Caso 

contrário, deve-se manter a distribuição estática da prova e o sujeito do processo julgador deve-

se pronunciar sobre a matéria objeto do processo com as provas e recursos necessários que 

possui. 

 Veja-se que a incidência da inversão do ônus da prova no processo depende de um ponto 

de intersecção, o qual se representa abaixo: 

 

Art. 373 do CPC/15 

 

 

 §1º do art. 373 do CPC/15 Inversão do ônus da prova §2º do art. 373  

     do CPC/15 

 

 

 

Fonte: elaboração própria. 

  

 

 Constatada a intersecção, deve-se inverter o ônus da prova. 

 

Quadro 1 

Quadro 1. Art. 373 do CPC/15. 
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4.2. O poder-dever do julgador de inverter o ônus da prova no Processo Tributário 

  

“Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à 

maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário”, assinalou-se no §1ºdo art. 373 do 

CPC/15, que “poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por 

decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do 

ônus que lhe foi atribuído” (negritou-se). Veja-se que, para tal atribuição, entretanto, o sujeito 

processual julgador deverá constatar a presença de algum dos requisitos descritos naquele artigo 

e, cumulativamente, constatar que a inversão do ônus da prova não implicará situação em que 

a desincumbência do encargo atribuída ao outro sujeito processual seja impossível ou 

excessivamente difícil. 

 Para complementar o exposto no subtópico anterior, demonstrou-se de forma gráfica, 

mediante intersecção, quando se deve aplicar a inversão do ônus da prova. E, por isso, acredita-

se que o cerne deste subtópico é a palavra “poderá”, uma vez que os requisitos e limites para 

aplicação da inversão do ônus da prova já foram demonstrados. 

 Pode-se interpretar que indigitado verbo, conjugado no futuro do presente, posto no §1º 

do art. 373 do CPC/15, diga que o sujeito processual julgador possui a faculdade ou 

possibilidade de determinar a inversão do ônus da prova caso algum dos requisitos consignados 

naquele artigo estiver presente no caso concreto. Entende-se, entretanto, que essa não é a melhor 

interpretação daquele verbo diante do contexto apresentado. 

  Se o Processo Tributário é cooperativo, é certo que todos os sujeitos do processo – aqui 

incluídos o Estado-juiz e órgãos administrativos de julgamento (julgador) – devem cooperar 

entre si para que todos os envolvidos tenham igualdade de condições processuais. Isso implicará 

não só aproximação dos fatos com a verdade, mas também maior efetividade da tutela 

jurisdicional. Acerca da necessidade de cooperação do julgador para que se tenha melhor 

atividade jurisdicional e facilidade probatória ensinam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart e Daniel Mitidiero102: 

                                                 
102 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil 

Comentado. Thomson Reuters, 2018, edição eletrônica (ebook). Disponível em: 
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5. Distribuição Fixa e Distribuição Dinâmica. No plano da atribuição do ônus 

da prova, pode-se ter uma distribuição fixa do ônus da prova ou uma 

distribuição dinâmica. (...). De outro lado, o ônus da prova pode ser atribuído 

de maneira dinâmica, a partir do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de 

atender à paridade de armas entre os litigantes e às especificidades do direito 

material afirmado em juízo, tal como ocorre na previsão do art. 373, § 1.º, 

CPC. Não há nenhum óbice constitucional ou infraconstitucional à 

dinamização do ônus da prova no processo civil brasileiro. Muito pelo 

contrário. À vista de determinados casos concretos, pode se afigurar 

insuficiente, para promover o direito fundamental à tutela jurisdicional 

adequada e efetiva, uma regulação fixa do ônus da prova, em que se reparte 

prévia, abstrata e aprioristicamente o encargo de provar. Em semelhantes 

situações, tem o órgão jurisdicional, atento à circunstância de o direito 

fundamental ao processo justo implicar direito fundamental à prova, 

dinamizar o ônus da prova, atribuindo-o a quem se encontre em melhores 

condições de provar. Assim, cumprirá o órgão judicial com o seu dever de 

auxílio, inerente à colaboração. Providência desse corte visa superar a 

probatio diabolica, possibilitando um efetivo acesso à justiça. Nesse 

sentido, dentro de um processo civil organizado a partir da ideia de 

colaboração, deve o juiz, no cumprimento de seu dever de auxílio para 

com as partes, dinamizar o ônus da prova sempre que as suas 

condicionantes materiais e processuais se façam presentes, a fim de 

outorgar tutela jurisdicional adequada e efetiva mediante um processo 

justo. Não pode o juiz, em hipótese alguma, contudo, dinamizar o ônus da 

prova na ausência de quaisquer de suas condicionantes. A dinamização 

importa na atribuição do ônus de provar àquela parte que tem a maior 

facilidade probatória. 

 

 Para que se alcance o objetivo do legislador, não se demonstra razoável colocar uma 

norma expressa, de cujo teor consta a possibilidade de inversão do ônus da prova no Processo 

Tributário, com aplicação discricionária do julgador, ainda que estejam presentes algum dos 

requisitos objetivamente determinados na norma. 

 Indaga-se: qual o motivo de se inserir requisitos e limites objetivos para a aplicação da 

inversão do ônus da prova, se a aplicação desse instituto é ato discricionário do sujeito 

processual julgador? 

 Não se nota motivo para que haja discricionariedade de aplicação do instituto quando 

presentes os requisitos determinados no §1º e no §2º do art. 373 do CPC/15. Entende-se, por 

                                                 
https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/100864097/v4/document/149303167_S.I_C.XII_

TIT.I_L.I_PT.ES/anchor/a-A.373 (negritou-se) 

https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/100864097/v4/document/149303167_S.I_C.XII_TIT.I_L.I_PT.ES/anchor/a-A.373
https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/100864097/v4/document/149303167_S.I_C.XII_TIT.I_L.I_PT.ES/anchor/a-A.373
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isso, que no contexto de mencionado artigo, a palavra “poderá” indica que o julgador tem 

“força”, “autoridade”, para determinar a inversão do ônus da prova. 

 Essa “autoridade” está atrelada ao “dever” de aplicar o instituto quando necessário. É 

esse “dever” de aplicação que fará valer a existência da norma e possibilitará o cumprimento 

de seu objetivo. Unam-se o verbo poder, consignado na norma com o dever, que está implícito 

no contexto, para se formar o binômio “poder-dever”, porquanto o sujeito do processo julgador 

tem o “poder” de inverter o ônus da prova e o “dever” de aplicá-lo quando estiver presente 

algum dos requisitos no §1º e no §2º do art. 373 do CPC/15. 

  

4.3. Momento da inversão do ônus da prova no Processo Tributário 

  

Reitera-se que o presente estudo possui como objeto a inversão do ônus da prova no 

Processo Tributário, o qual é composto pelo processo judicial tributário e processo 

administrativo tributário. 

 Como se tratam de processos com fases diferentes, haja vista que um é judicial e outro 

é administrativo, a demonstração do momento de aplicação daquele instituto nas esferas judicial 

e administrativa serão realizadas em subtópicos separados, expostos a seguir. 

 

4.3.1. Momento da inversão do ônus da prova no processo judicial tributário 

  

Sabe-se que o processo judicial tributário é composto por quatro fases a saber: (i) 

postulação, (ii) saneamento, (iii) instrução e (iv) decisão. 

 Na primeira fase, o sujeito processual autor postula em juízo fatos constitutivos seu de 

direito. Em seguida, em atenção ao princípio do contraditório, o sujeito processual réu apresenta 

fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do sujeito processual autor.  

 Apresentada a defesa, ou encerrado o prazo para tal, inicia-se a segunda fase do 

processo. Nela, o julgador tomará as providências necessárias para eliminar os vícios, 

irregularidades ou nulidades processuais; determinar a especificação de provas; determinar a 

réplica do sujeito processual autor; marcar audiência preliminar – essas duas últimas 
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providências serão tomadas quando necessárias –, para que o processo siga seu trâmite normal, 

em direção à fase de instrução. E, nessa caminhada processual, devem todos os sujeitos do 

processo envolvidos cooperar entre si 103 para que haja maior efetividade da tutela jurisdicional. 

 Em seguida, na fase de instrução, os sujeitos do processo produzirão todos os meios de 

prova admitidos em Direito. As provas são anexadas aos autos e, a partir daí, ficarão disponíveis 

para os sujeitos do processo envolvidos, inclusive para aqueles que ingressarem na relação 

processual em momento posterior. 

 Analisadas as provas, constatados os fatos, o processo segue para sua fase final – a 

decisória. É nela que o julgador proferirá a sentença em cujo teor veiculará seu entendimento 

sobre a controvérsia constante dos autos para deferir, ou indeferir, os pedidos consignados na 

petição inicial. 

 A fase postulatória não é a adequada para que ocorra a inversão do ônus da prova no 

Processo Tributário, pois, ainda que haja requerimento liminar, não há que se falar em aplicação 

do instituto antes do exercício do contraditório, cuja regra está insculpida no art. 9º do CPC104. 

Além disso, nem sequer é possível definir os limites objetivos da demanda e, por conseguinte, 

fixar os limites da matéria a ser provada antes da defesa apresentada nos autos. Some-se a isso 

a possibilidade de o sujeito passivo réu, em sua contestação, deixar de controverter a respeito 

de determinados enunciados fáticos ou mesmo reconhecer juridicamente a respeito de aspecto 

do direito material deduzido em juízo. Tais circunstâncias podem reduzir em muito os limites 

do objeto da prova. Seria contraproducente, portanto, decidir a respeito de eventual aplicação 

da inversão do ônus da prova antes do exercício de defesa pelo sujeito do processo réu105. 

                                                 
103 Art. 6º do CPC/15. 

104 “Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. 

Parágrafo único.  O disposto no caput não se aplica: 

I - à tutela provisória de urgência; 

II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III; 

III - à decisão prevista no art. 701.” 

105 CARPES, Artur Thompsen. Op., cit., p. 170. 



 55 

 Como é na segunda fase processual, a de saneamento, em que o julgador tomará as 

providências necessárias para corrigir o processo; determinar a especificação de provas; e 

determinar tanto a réplica do sujeito processual autor quanto marcar audiência preliminar, 

quando necessários; não é difícil de se concluir que o momento processual ideal para que se 

constate os requisitos e limites para que se aplique a inversão do ônus da prova será 

preferencialmente no momento de sanear o processo. 

 Não obstante o legislador dispôs no inciso III do art. 357 do CPC/15 que deverá o 

julgador, em decisão de saneamento e de organização do processo, delimitar as questões de fato 

sobre as quais recairá a atividade probatória, especificar os meios de prova admitidos e definir 

a distribuição do ônus da prova em observância às normas do art. 373 daquele Código, entende-

se que a aplicação desse instituto se dá preferencialmente, e não obrigatoriamente, naquela fase.  

 Diga-se isso, pois a hipossuficiência do sujeito processual que alegou o fato pode 

ocorrer no momento da instrução. Demais disso, fatos novos (supervenientes) podem aparecer 

no decorrer do processo e isso não pode ser tratado como uma situação menor a ponto de não 

merecer a inversão do ônus da prova se estiverem presentes os requisitos consignados nos §1º 

e §2º do art. 373 do CPC/15. 

 Some-se a isso o modelo processual atual, qual seja o cooperativo – guiado pelos 

princípios da cooperação, da igualdade processual (paridade de armas), das adequações legal, 

jurisdicional e processual, e da efetividade – em que as partes devem cooperarem entre si. E, 

por isso, deve o julgador, na condição de sujeito do processo, auxiliar os outros sujeitos 

processuais envolvidos a esclarecerem os fatos alegados, mediante inversão do ônus da prova, 

ainda que após o saneamento do processo. Essa postura fará que com que o julgador conduza 

um processo justo e com a entrega de tutela jurisdicional efetiva. 

 Destaca-se que não se pugna aqui por uma inversão de ônus da prova em qualquer 

momento, de forma indiscriminada e, principalmente, na fase decisória, quando se proferirá a 

sentença. Aliás, esse é o tipo de surpresa processual que não condiz com o modelo processual 

tributário atual e contraria a vontade do legislador, posta no art. 6º do CPC. O que se defende 

neste trabalho é que, embora o momento ideal para que se inverta do ônus da prova seja no 

saneamento do processo, a aplicação do instituto não pode se dar de forma engessada, visto que 

tanto a constatação de hipossuficiência do sujeito processual que alegou o fato a ser provado 

quanto a apresentação de fato novo pode acontecer na fase de instrução processual. E, caso 
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ocorra a necessidade de se inverter o ônus da prova no momento de proferir a sentença, deve o 

julgador intimar o sujeito processual contrário a exercer o contraditório para decidir se 

efetivamente proferirá a decisão ou se dará nova oportunidade de produção para, depois, decidir 

sobre a matéria. 

 Tal entendimento não poderia ser diferente, porquanto, se assim fosse, os processos que 

não possuem a fase de saneamento, como, por exemplo, os de juizados especiais106  e os 

administrativos tributários (a serem demonstrados no subtópico a seguir), não poderiam receber 

a aplicação da inversão do ônus da prova.  

 Veja-se que tão importante quanto o exercício do contraditório para a aplicação da 

inversão do ônus da prova no Processo Tributário é o fato de os sujeitos processuais não serem 

surpreendidos por situações que alterem as regras processuais a ponto de gerar um desequilíbrio 

entre as partes a afrontar o modelo cooperativo processual, de cuja base consta o princípio da 

igualdade. 

  

4.3.2. Momento da inversão do ônus da prova no processo administrativo 

tributário 

  

Diante da quantidade de conjunto de normas no Brasil para reger os processos 

administrativas tributários da União, dos vinte e seis Estados da Federação e do Distrito Federal, 

utilizar-se-á neste estudo a Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, denominada Lei Geral do 

Processo Administrativo Fiscal (LGPAF), a qual traça limites e contornos para todos os 

conjuntos de normas processuais administrativas no âmbito federal – além de servir como norte 

para conjuntos de normas processuais administrativas tributárias estaduais –, e o Decreto nº 

70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal federal. 

 O processo administrativo tributário também possui quatro fases. São elas: (i) a fase de 

instauração; (ii) a fase de preparação e instrução; a (iii) fase de julgamento; e (iv) a fase de 

recurso.  

                                                 
106 Regidos pela Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995. 
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Este percurso sucessivo representa o encadeamento procedimental lógico que 

deve conter a aptidão mínima para cumprir a modo célere e econômico o 

objetivo de formalização definitiva do crédito tributário, sem deixar de 

assegurar a observância das garantias constitucionais elementares 

concernentes ao procedural due process aplicáveis ao Processo 

Administrativo de julgamento. 

E também leciona James Marins107: 

(...) isto é: direito de impugnação administrativa à pretensão fiscal (art. 5.º, 

LIV); direito a autoridade julgadora competente (art. 5.º, LIII); direito ao 

contraditório (art. 5.º, LV); direito à cognição formal e material ampla (art. 

5.º, LV); direito à produção de provas (art. 5.º, LV); direito a recurso 

hierárquico (art. 5.º, LV). 

 Em um paralelo à fase de postulação no processo judicial tributário, a fase de 

instauração é aquela em que o sujeito processual réu apresenta a sua contestação, aqui 

denominada impugnação, ao lançamento tributário realizado. A partir daí, inicia-se o 

contencioso tributário administrativo. Ressalta-se que é preferencialmente nesse momento, ou 

seja, acostada à peça impugnatória que se deve apresentar, e requerer, os meios de provas 

admitidos em direito, sob pena de preclusão108. Esta não ocorrerá e poderá ser juntada provas 

em momento posterior ao mencionado quando ficar demonstrada a impossibilidade de 

apresentação das provas em momento oportuno por motivo de força maior; quando tais provas 

se referirem-se a fato novo ou a direito superveniente; e, por fim, quando se destinar a contrapor 

fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, segundo disposto nas alíneas “a”, “b” e “c” 

do §4º do art. 16 do Decreto nº 70.235/72. Com fundamento nesse dispositivo e no art. 38 da 

LGPAF109, o CARF110 tem admitido a juntada de provas, e o requerimento de produção de 

                                                 
107 MARINS, James. Direito Processual Tributário Brasileiro, Revista dos Tribunais, 2018, edição eletrônica 

(ebook). Disponível em: 

https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/112830808/v11/document/147664752/ancho

r/a-147664752. 

108 Art. 16 do Decreto nº 70.235/72. 

109 “Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar documentos e pareceres, 

requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo. 

§1º Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do relatório e da decisão. 

§2º Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados 

quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias”. 

110  Acórdão 1301-003.709, processo 10783.900309/2010-75, publicado em 11/03/2019, Relator(a): JOSE 

EDUARDO DORNELAS SOUZA; Acórdão 1301-003.315, processo 13819.906244/2012-77, publicado em 



 58 

provas em direito admitidas, essenciais para a solução da lide até data anterior ao julgamento 

do processo administrativo tributário. 

 Ao superar essa fase, inicia-se a fase de preparação e instrução. Nela, a autoridade fiscal 

– também sujeito do processo – preparará e verificará se há necessidade de complementação 

probatória nos autos para que o julgamento da matéria neles versada seja realizado. Caso haja 

necessidade, o sujeito processual contribuinte poderá juntar novas provas que considerar 

pertinentes, desde que se demonstre o acontecimento de alguma das situações elencadas nas 

alíneas do §4º do art. 16 do Decreto nº 70.235/72, ou que se demonstre que tais provas são 

essenciais para o julgamento da matéria. Nota-se que se trata de uma fase de caráter probatório 

complementar. 

 Realizada, ou não, as complementações probatórias devidas, inicia-se a fase de 

julgamento, a qual será realizada por sujeito do processo julgador. A matéria veiculada nos 

autos do processo administrativo tributário será apreciada em primeira instância por julgador 

singular, o qual veiculará seu entendimento em decisão administrativa (também denominada 

sentença), passível de recurso necessário ou voluntário, de sorte que esse último recurso será 

interposto quando a decisão for desfavorável para o sujeito do processo contribuinte e aquele 

primeiro será interposto quando a decisão for desfavorável para o sujeito processual autuante. 

 Proferida a decisão final, independente de qual sujeito do processo ela beneficie, dá-se 

início à quarta fase do processo, denominada fase de recurso, que, devido ao nome, dispensa-

se maiores comentários. 

 Relembre-se que se consignou no art. 15 do CPC que a aplicação desse Código 

processual será supletiva e subsidiária em normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas 

ou administrativos. Como não há norma que trate da inversão do ônus da prova, tanto na 

LGPAF e no Decreto nº 70.235/72, para que se consiga uma paridade de armas e, por 

conseguinte, um resultado mais justo e próximo da verdade material, aplica-se nos processos 

administrativos tributários que estão sob a égide da LGPAF e do Decreto nº 70.235/72 os §§1º 

e 2º do art. 373 do CPC/15.  

                                                 
24/09/2018, Relator(a): FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO; Acórdão 1301-002.935, processo 

16327.720393/2011-90, publicado em 10/05/2018, Relator(a): JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA. 
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 Entende-se que a inversão do ônus da prova deve ser preferencialmente aplicada na 

primeira fase do processo administrativo tributário, ou seja, na fase de instauração. Nada 

impede, contudo, que o instituto seja aplicado até a data anterior ao julgamento do processo, 

porquanto a produção estática da prova pode ser realizada até aquele momento. Para que se 

inverta o ônus probatório, todavia, há que se atentar para o exercício do contraditório. Deferido 

o pedido de aplicação do instituto pelo julgador, este deverá intimar o sujeito processual 

contrário para que se pronuncie sobre a possibilidade de desincumbência do ônus que poderá 

lhe ser atribuído. 

 Ademais, os atos e os termos processuais no processo administrativo tributário são 

orientados pelo princípio do informalismo moderado, a ponto de serem exigidas somente as 

formalidades essenciais à preservação da segurança jurídica. Esse princípio deve ser aplicado 

sempre em benefício do sujeito processual contribuinte, a ponto de sua participação no processo 

administrativo tributário não ser prejudicada por excesso de formalismos, embora deva atender 

àqueles indispensáveis ao seu escopo111. 

 

  

                                                 
111 MARINS, James. Op., cit. 
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5. APLICAÇÃO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NOS PROCESSOS 

ADMINISTRATIVO E JUDICIAL TRIBUTÁRIOS 

  

Consignado o repertório teórico desta dissertação, em que se demonstrou a presunção 

de validade dos atos administrativos tributários, o Processo Tributário Cooperativo, sobre os 

elementos da prova e a inversão do ônus da prova no CPC/2015, constantes da primeira à quarta 

seção, reservou-se, nesta seção, a pragmática do trabalho, de sorte que serão demonstrados 

exemplos de aplicação da inversão no ônus da prova nos processos administrativos – federal, 

estadual e municipal – e nos processos judiciais. 

 Nos subtópicos, serão abordados casos em que a aplicação da inversão do ônus da prova 

consiste em melhor solução para que se tenha uma prestação jurisdicional rápida e efetiva, 

mesmo que a solução apresentada contrarie a jurisprudência pacífica, ou não, ainda que firmada 

em súmula ou recurso repetitivo. 

 Dificuldade – mas não impossibilidade – para o desenvolvimento desta seção se 

encontra na aplicação da inversão do ônus da prova no Processo Tributário em si, pois os atos 

da Administração Pública possuem presunção de validade para conferir garantia aos 

administrados e prerrogativas para a Fazenda. Neste aspecto, se encontra o embaraço da 

aplicação daquele instituto no Processo Tributário e o motivo da presente pesquisa, vez que a 

aplicação da inversão do ônus da prova pode inadvertidamente ocorrer de forma acanhada por 

conta da interpretação – equivocada, como se demonstrará em momento certo – de que esse 

instituto não se aplica ao Processo Tributário, em razão da presunção de validade dos atos 

administrativos. Embora possuam validade presumida, esta é relativa e pode ser ilidida por 

meio de prova descrita em linguagem competente.  

 Veja-se nos subtópicos seguintes a pragmática do presente estudo e reitera-se que até o 

momento estabeleceu-se as premissas seguintes: (i) a presunção de validade do ato 

administrativo tributário é relativa e cessa no momento em que aquele ato é impugnado; (ii) o 

modelo processual tributário é cooperativo, sendo certo que os sujeitos processuais – aqui se 

inclui o Estado-juiz e os órgãos jurisdicionais e administrativo –, são obrigados a cooperarem 

entre si, para que se tenha uma prestação jurisdicional célere e efetiva; (iii) o ônus da prova 

recai sobre quem alega o fato, mas pode ser invertido quando o sujeito processual adverso 

possui maiores condições de provar o fato alegado; (vi) presentes os requisitos para a inversão 

do ônus da prova, o sujeito processual julgador possui o poder-dever de invertê-la; e (vii) o 
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ônus da prova pode ser invertido até o momento anterior à prolação da decisão final do processo 

tributário. 

 

5.1. No processo administrativo federal 

5.1.1. Pedido de revisão de parcelamento especial 

 Imagine-se uma situação hipotética em que determinada empresa X (sujeito do processo 

contribuinte), optante do regime tributário lucro real, cuja atividade econômica é a venda de 

roupas no mercado varejista, constituiu créditos tributários de contribuição para o Programa de 

Integração Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 

(COFINS), mediante declarações em 09/2010, 10/2010 e 11/2010. No entanto, devido a um 

revés no mercado, que a deixou em dificuldade financeira, não efetuou o pagamento desses 

tributos. 

 Os débitos ainda não tinham sido inscritos em dívida ativa e, por isso, não eram objeto 

de cobrança judicial. O sujeito do processo contribuinte aproveitou esse lapso temporal e 

ingressou no parcelamento especial federal, instituído pela Lei nº 11.941, de 27 de maio de 

2009, com prazo reaberto pela Lei nº 12.996, de 18 de junho de 2014, e parcelou os débitos em 

cento e vinte vezes. 

 Em paralelo, tramitava ação para que fosse declarada a inconstitucionalidade da 

presença do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações 

de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) na base de 

cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS, protocolada em 08/2009 pela empresa X. Não 

há pedido liminar deferido, para que se deixasse de recolher aqueles tributos com o ICMS em 

sua base de cálculo durante o percurso processual, tampouco realizou-se depósito judicial. 

Mencionada ação foi julgada em 02/2016, com sentença transitada em julgado em 17/03/2016. 

 Diante desse cenário, a empresa X requereu à RFB a revisão do parcelamento, uma vez 

que os cálculos deveriam ser refeitos sem a presença do ICMS na base de cálculo da COFINS 

e da contribuição para o PIS. 

 Apresentou-se então planilha da apuração do ICMS junto ao pedido de revisão de 

parcelamento, do qual constam o código de receita, o período de apuração e a data de 
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vencimento. A RFB, aqui sujeito do processo Fazenda, notificou a empresa X a apresentar seu 

faturamento na época da apuração da COFINS e da contribuição para o PIS para que o 

parcelamento fosse revisto. 

 Em resposta, a empresa X informou sobre a desnecessidade da apresentação dessa 

informação, uma vez que o sujeito do processo Fazenda a tinha em sua base de dados, quando 

da realização da declaração de contribuição para o PIS e da COFINS em 09/2010, 10/2010 e 

11/2010. Demais disso, dado a data do faturamento – mais de seis anos – consignou em sua 

resposta que a RFB deveria providenciar tais documentos por (i) tê-los em sua base de dados e 

por, consequentemente, ter (ii) vantagem em juntá-los de forma mais célere ao processo de 

pedido de revisão de parcelamento, consoante respectivamente posto no art. 37 da LGPAF112 e 

no art. 373, §1º, do CPC/15. 

 Veja que não é difícil identificar que é extremante mais fácil para o sujeito processual 

Fazenda realizar a juntada dos documentos que comprovam o faturamento da empresa X no 

período de 09/2010, 10/2010 e 11/2010, além de que tornará o processo de revisão muito mais 

célere e efetivo. 

 Ao se colocar o caso simulado na intersecção proposta no subtópico 4.1.1, tem-se que 

o sujeito do processo Fazenda possui vantagem em provar o fato alegado, porquanto já possui 

a informação consignada em documentos de sua base de dados, sendo certo que a inversão do 

ônus da prova não causa prova diabólica reversa: 

  

                                                 
112 “Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria 

Administração responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução 

proverá, de ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias.” 
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Art. 373 do CPC/15 

 

 

 §1º do art. 373 do CPC/15 Inversão do ônus da prova §2º do art. 373 do CPC/15 

 

 

 

 

  

  

 

Maior dificuldade para o sujeito 

do processo juntar comprovante 

do faturamento relativo ao 

período 09/2010, 10/210 e 

11/2011. 

 

 

 

Sujeito do processo Fazenda possui vantagem e produzir prova documental que 

ateste o faturamento realizado no período informado, uma vez que já se passaram 

seis anos e tal informação se encontra em sua base de dados. Além disso, a 

inversão do ônus da prova não causa prova diabólica reversa. 

 

Quadro 2. Quadro referente ao artigo 373 do CPC/15. 

Fonte: elaboração própria. 

  

 Nessa situação, o sujeito do processo julgador do pedido de revisão de parcelamento 

tem poder-dever de determinar a inversão do ônus da prova para que o sujeito processual 

Fazenda junte os documentos hábeis a comprovar o faturamento do sujeito processual 

contribuinte em 09/2010, 10/2010 e 11/2010. Essa medida fará com que o processo 

administrativo tenha sua conclusão mais rápida e efetiva. 

 

A inversão do ônus da prova não 

gera prova diabólica reversa. 
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5.2. No processo administrativo estadual 

5.2.1. Juntada de relação de mercadorias na fronteira estadual 

 Determinada empresa Y (sujeito do processo contribuinte), situada em Minas Gerais, 

industrializa e comercializa dutos de cobre. E, para tanto, adquire fios de cobre nu e vergalhões 

de cobre – insumos para a produção dos dutos. 

 Constatou-se em auditoria interna que os sistemas de controle de custos do sujeito 

processual contribuinte apontavam valores de custos muito superiores aos efetivamente 

praticados, o que a levou a desconfiar da existência de inconsistências em seu controle de 

estoque e entrada de mercadorias. 

 Percebeu-se, então, uma grande quantidade de mercadorias e insumos registrados nos 

livros contábeis de entrada, supostamente adquirido de empresa de fora do Estado e que nunca 

ingressou no estabelecimento do sujeito processual contribuinte.  

 Indicou-se, ainda, mediante auditoria, diversas adulterações nos registros contábeis e 

fiscais do sujeito do processo contribuinte. Muitas dessas adulterações são aparentemente 

fraudulentas, com indícios de um esquema de furto de mercadorias por funcionários que tinham 

acesso aos livros e sistemas contábeis e de controle de estoque, uma vez que os insumos e 

mercadorias eram desviados antes de ingressarem no estabelecimento do sujeito do processo 

contribuinte. Na prática, dava-se a venda contábil e fiscal, mas a mercadoria não era 

efetivamente entregue para o sujeito processual contribuinte. 

 Identificou-se, por conseguinte, notas fiscais de entrada de mercadorias que ampararam 

as entradas meramente física e contábeis de insumos que não representavam o efetivo ingresso 

físico das mercadorias. Apesar de as mercadorias não terem ingressado fisicamente no 

estabelecimento do sujeito do processo contribuinte, as notas fiscais foram indevidamente 

registradas no livro de entradas, o que resultou na escrituração indevida de crédito de ICMS. 

 O sujeito do processo contribuinte (i) realizou o estorno desses créditos, com a 

consequente retificação dos livros de apuração do ICMS devido no período e o pagamento dos 

valores correspondentes; e (ii) realizou denúncia espontânea na delegacia fiscal competente, 

que iniciou o procedimento de conferência e de análise dos valores apontados pelo sujeito 

processual contribuinte. 
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 Realizados os procedimentos fiscalizatórios, o sujeito processual Fazenda concordou 

com o estorno de créditos referente às mercadorias que efetivamente não entraram no 

estabelecimento do sujeito processual contribuinte, mas presumiu suposta saída não tributada 

dessas mesmas mercadorias, com fundamento no art. 194, § 4º, do Regulamento de ICMS do 

Estado de Minas Gerais (RICMS/02)113, sendo certo que lavrou auto de infração com base nesse 

entendimento. 

 Em sua defesa, o sujeito do processo contribuinte informou que as mercadorias não 

entraram em seu estabelecimento e apontou na defesa a (i) falta de conhecimento de transporte 

(as notas fiscais que embasam a autuação fiscal não possuem os respectivos Conhecimentos de 

Transporte); (ii) ausência de indicação da transportadora responsável (naquelas mesmas notas 

fiscais, não há indicação de transportadora responsável ou de razão social do próprio sujeito do 

processo contribuinte no campo aplicável); (iii) falta de carimbo de recebimento (não há 

qualquer carimbo nas notas fiscais que indicam que tenham sido recebidas no estabelecimento 

do sujeito processual contribuinte; e, por fim, (iv) ausência de carimbos do posto fiscal de 

fronteira (as notas fiscais que embasam a autuação fiscal não contêm carimbos das autoridades 

de fronteira do Estado, o que comprova que as mercadorias não entraram no Estado de Minas 

Gerais).  

 Considerado documento fiscal, nos termos do artigo 131, do RICMS/02, a ausência do 

carimbo de fronteira nas notas fiscais de mercadorias em trânsito pelo Estado de Minas Gerais, 

por exemplo, é causa de extensão de responsabilidade pelo recolhimento do imposto e eventuais 

multas aplicadas para o transportador, de sorte que se trata de uma prova importante na defesa 

do sujeito processual contribuinte. 

 A relação das mercadorias fiscalizadas e carimbadas no mesmo período das consignadas 

nas notas fiscais objeto da autuação ficou em poder do sujeito processual Fazenda, de modo 

                                                 
113 “Art. 194.  Para apuração das operações ou das prestações realizadas pelo sujeito passivo, o Fisco poderá utilizar 

quaisquer procedimentos tecnicamente idôneos, tais como: 

(...) 

§ 4º  Constatada, por indícios na escrituração do contribuinte ou por qualquer outro elemento de prova, a saída de 

mercadoria ou a prestação de serviço sem emissão de documento fiscal, o valor da operação ou da prestação será 

arbitrado pela autoridade fiscal para fins de exigência do imposto e multas, se devidos, tomando como critério, 

conforme o caso, o preço unitário das saídas, das entradas ou das prestações mais recentes verificadas no período, 

sem prejuízo do disposto nos artigos 53 e 54 deste Regulamento.”  
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que somente poderia juntá-la aos autos do processo administrativo tributário para que se prove 

o alegado pelo contribuinte. 

  Nesse contexto, realiza-se as perguntas descritas no subtópico 4.1.1: (i) é impossível, 

ou extremamente difícil, a produção de prova do fato pela parte que o alegou?; (ii) a outra parte 

possui vantagem para produzir a prova do fato alegado pelo sujeito do processo contrário? 

 Veja-se que a resposta para ambas as perguntas é “sim”, vez que é impossível ou 

extremamente difícil para o sujeito do processo contribuinte ter a relação das mercadorias 

fiscalizadas e carimbadas no mesmo período das consignadas nas notas fiscais, que são objeto 

da autuação. Essa relação, porém, consta da base de dados do sujeito do processo Fazenda, que 

não enfrentará dificuldade alguma de obtê-la e de juntá-la aos autos do processo administrativo 

tributário em questão. 

 Ao se aplicar o caso simulado na intersecção proposta no subtópico 4.1.1, tem-se que o 

sujeito do processo contribuinte não possui condições de provar o fato alegado, porquanto 

somente o sujeito do processo Fazenda possui mencionada relação de mercadorias fiscalizadas 

e carimbadas no mesmo período das consignadas nas notas fiscais objeto da autuação. Veja-se 

a intersecção abaixo: 
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Art. 373 do CPC/15 

 

 

 §1º do art. 373 do CPC/15 Inversão do ônus da prova §2º do art. 373 do 

CPC/15 

 

 

 

 

 

 

 

Impossível para o sujeito do 

processo contribuinte conseguir 

a relação de mercadorias 

fiscalizadas e carimbadas no 

mesmo período das consignadas 

nas notas fiscais objeto da 

autuação. 

 

 

Sujeito do processo contribuinte não possui condições de provar o fato alegado, 

porquanto somente o sujeito do processo Fazenda possui a relação de mercadorias 

fiscalizadas e carimbadas no mesmo período das consignadas nas notas fiscais objeto 

da autuação e, por isso, não causa prova diabólica reversa.  

 

 

Quadro 3. Dinâmica da inversão do ônus da prova do art. 373 do CPC/15. 

Fonte: elaboração própria. 

 

 O sujeito do processo julgador do caso acima retratado tem o poder-dever de determinar 

a inversão do ônus da prova para que o sujeito processual Fazenda junte a relação de 

mercadorias fiscalizadas e carimbadas, e que atravessaram a fronteira de Minas Gerais no 

mesmo período das consignadas nas notas fiscais objeto da autuação, uma vez que o sujeito 

processual contribuinte adquire insumos de outros Estados. 

A inversão do ônus da prova não gera 

prova diabólica reversa. 
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5.3. No processo administrativo municipal 

5.3.1. Prova da ausência de recebimento de notificação para lançamento do IPTU  

 A constituição do IPTU se dá por meio de notificação do contribuinte, a qual ocorre por 

meio de remessa do carnê de pagamento desse tributo, por serviço postal, para o endereço 

descrito no cadastro municipal, vinculado ao imóvel. 

  Como essa forma de constituição do IPTU foi bastante discutida no ordenamento 

jurídico, o STJ consolidou seu entendimento ao determinar que “O contribuinte do IPTU é 

notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço114”. Assim, “(...) há presunção 

de que a notificação foi entregue ao contribuinte que, não concordando com a cobrança, pode 

impugná-la administrativa ou judicialmente115”. Desse modo, “Caberia ao recorrente, para 

afastar a presunção, comprovar que não recebeu pelo correio o carnê de cobrança (embora 

difícil a produção de tal prova), o que não ocorreu neste feito116”. 

 Constata-se, na ementa do Agravo Regimental no Recurso Especial nº 784.771-RS, um 

dos precedentes da Súmula nº 397 do STJ, na qual os próprios ministros atestam a dificuldade 

– para não dizer impossibilidade – de o contribuinte provar que não recebeu o carnê de IPTU 

para pagamento. 

 Trata-se de uma típica situação de prova diabólica, em que o contribuinte não tem a 

menor condição de provar o fato negativo, ou seja, que não recebeu o carnê enviado pela 

Fazenda Municipal/Distrital para que o IPTU fosse pago. 

 Nem se diga que o sujeito processual contribuinte poderia valer-se de prova documental 

(aviso de recebimento com negativa de recebimento) ou de prova testemunhal (alguém para 

atestar a não entrega do carnê) para provar que não foi notificado do pagamento do IPTU. 

                                                 
114 Súmula nº 397 do STJ. 

115 Excerto da ementa do Agravo Regimental no Recurso Especial nº 784.771-RS, Relatora Ministra Denise 

Arruda, julgador em 03/06/2008. 

116 Excerto da ementa do Agravo Regimental no Recurso Especial nº 784.771-RS, Relatora Ministra Denise 

Arruda, julgador em 03/06/2008. 
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 Deve-se, então, realizar as perguntas descritas no subtópico 4.1.1: (i) é impossível, ou 

extremamente difícil, a produção de prova do fato pela parte que o alegou?; (ii) a outra parte 

possui vantagem para produzir a prova do fato alegado pelo sujeito do processo contrário? 

 Veja-se que a resposta para ambas as perguntas é “sim”, vez que é impossível ou 

extremamente difícil para o sujeito do processo contribuinte provar que não recebeu o carnê 

para pagamento; e que somente o sujeito processual Fazenda possui o comprovante de envio 

do carnê por meio do serviço postal. 

 Ao se colocar o caso simulado na intersecção proposta no subtópico 4.1.1, tem-se que 

o sujeito do processo contribuinte não possui condições de provar o fato alegado, porquanto 

somente o sujeito do processo Fazenda possui o comprovante de postagem e, por isso, consegue 

provar a ausência de envio do carnê de pagamento, sendo certo que a inversão do ônus da prova 

não causa prova causa prova diabólica reversa, senão veja-se o quadro abaixo: 
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Art. 373 do CPC/15 

 

 

 §1º do art. 373 do CPC/15 Inversão do ônus da prova §2º do art. 373 do 

CPC/15 

 

 

 

 

 

 

 

Impossível para o sujeito do 

processo contribuinte provar 

que não recebeu carnê de 

pagamento do IPTU. 

 

 

 

Sujeito do processo contribuinte não possui condições de provar o fato alegado, 

porquanto somente o sujeito do processo Fazenda possui o comprovante de 

postagem. 

  

Quadro 4. Dinâmica da inversão do ônus da prova do art. 373 do CPC/15. 

Fonte: elaboração própria. 

  

Ocorrido o caso acima retratado, o sujeito do processo julgador tem o poder-dever de 

determinar a inversão do ônus da prova para que o sujeito processual Fazenda prove o não envio 

do carnê de pagamento do IPTU. Como já exposto, diante do modelo processual tributário 

cooperativo, não se trata de ato discricionário do sujeito do processo julgador, mas sim de um 

dever para que se alcance um resultado processual célere e efetivo. 

 Não obstante sumulado no STJ, o entendimento de que cabe ao sujeito processual 

contribuinte provar que não recebeu o carnê de pagamento do IPTU deverá ser revisto tanto por 

A inversão do ônus da prova não gera 

prova diabólica reversa. 
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tratar-se de prova impossível de ser produzida por aquele sujeito processual quanto por ser 

poder-dever do sujeito processual julgador de inverter o ônus da prova nesses casos. Desse 

modo, cabe ao sujeito processual Fazenda provar que enviou o carnê de pagamento do IPTU e 

não ao sujeito processual contribuinte que não recebeu tal documento. 

 

5.4. No processo judicial 

  

A legislação tributária é ampla e possui como lei geral do Processo Tributário o CPC/15. 

Na esfera judicial, além da lei geral processual, tem-se a LEF, que dispõe sobre a cobrança 

judicial de débitos inscritos em dívida ativa, mediante execução fiscal, e determina a aplicação 

do CPC/15 de forma subsidiária117 quando necessário. 

 Segundo exposto na primeira seção, os atos da Administração Pública possuem 

presunção de validade relativa e precisam ser confrontados com prova contundente para serem 

ilididos.  

 Nem sempre o sujeito processual contribuinte possui condições de comprovar o 

alegado, a ponto de ficar prejudicado na relação processual em que figura, ainda que não tenha 

responsabilidade tributária para estar ali. 

  Em tais casos, a solução para uma prestação jurisdicional efetiva e com o resultado 

próximo da verdade está na aplicação da inversão do ônus da prova. 

 

5.4.1. Redirecionamento de execução fiscal para ex-sócio 

 Ajuizada a execução contra a sociedade empresarial, esta é citada a pagar o débito 

exequendo em cinco dias118 ou oferecer bens à penhora para posterior apresentação de defesa 

no prazo legal119. 

                                                 
117 Art. 1º da LEF. 

118 Art. 8º da LEF. 

119 Art. 16 da LEF. 
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 Findo o prazo para pagamento e não oferecido bem à penhora, inicia-se a busca de bens 

para constrição e garantia do Juízo. É nesse momento que se constata a presença de algum dos 

requisitos para redirecionamento de execução fiscal para o sócio da empresa executada, nos 

termos do art. 134120, 135 do CTN121 ou da Súmula 475 do STJ122. 

 Não raras vezes, o sujeito processual autor – nesse caso, a Fazenda Pública – requer o 

redirecionamento da execução fiscal para ex-sócio, pois entende ser o débito de sua 

responsabilidade, por ser contemporâneo à sua época de empresa. 

 Deferido o pedido de redirecionamento e iniciado o prazo para defesa, o ex-sócio, agora 

sujeito do processo réu, precisa de cópia do processo administrativo tributário em cujo teor 

constituiu-se o débito exequendo para comprovar sua linha de defesa, seja para comprovar vício 

na constituição do crédito; para a extinção do crédito tributário pela incidência da prescrição; 

etc. 

                                                 
120 “Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, 

respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis: 

I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores; 

II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados; 

III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes; 

IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio; 

V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo concordatário; 

VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos sobre os atos praticados por 

eles, ou perante eles, em razão do seu ofício; 

VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades, às de caráter moratório. 

121 Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de 

atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: 

I - as pessoas referidas no artigo anterior; 

II - os mandatários, prepostos e empregados; 

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.” 

122 “Súmula 435 - Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, 

sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-

gerente” (Súmula 435, Primeira Seção, julgado em 14/04/2010, DJe 13/05/2010). 
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 Na condição de ex-sócio da empresa, o sujeito do processo réu não conseguirá a cópia 

do processo administrativo tributário, uma vez que não mais figura no contrato social e, por 

isso, não possui poderes para ter vista dos autos e tampouco pode requerer e retirar cópia desses 

autos – que estão em poder do sujeito processual autor. 

 Pergunta-se a partir desse contexto: (i) é impossível, ou extremamente difícil, a 

produção de prova do fato pelo sujeito processual réu?; (ii) o sujeito processual autor possui 

vantagem para produzir a prova do fato alegado pelo sujeito do processo contrário? 

 Veja-se que a resposta para ambas as perguntas é “sim”. O ex-sócio não conseguirá 

cópia dos autos do processo administrativo tributário por não ter poderes para tanto e, além 

disso, esses autos encontram-se em poder do sujeito processual autor, que poderá juntar cópia 

dos autos do processo administrativo tributário ao processo judicial tributário sem maiores 

dificuldades. 

 Ao se colocar o caso simulado na intersecção proposta no subtópico 4.1.1, tem-se que 

o sujeito do processo réu não possui condições de provar o fato alegado, pois somente o sujeito 

do processo autor possui condições de juntar cópia dos autos do processo administrativo 

tributário em que se apurou e se constituiu o débito exequendo objeto da execução fiscal. A 

decisão de inversão no ônus da prova proferida pelo sujeito processual julgador não implicará 

prova diabólica reversa, consoante demonstra a intersecção abaixo: 
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Art. 373 do CPC/15 

 

 

 §1º do art. 373 do CPC/15 Inversão do ônus da prova §2º do art. 373 do 

CPC/15 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

Quadro 5. Dinâmica da inversão de prova do art. 373 do CPC/15. 

Fonte: elaboração própria. 

  

Constatada a necessidade de inversão do ônus da prova, o sujeito do processo julgador 

tem o poder-dever de aplicar o instituto para a tutela jurisdicional seja efetiva para ambas as 

partes. 

 

  

Impossível para o sujeito do processo réu obter 

cópias dos autos do processo administrativo 

tributário. 

A inversão do ônus da prova não 

gera prova diabólica reversa. 

Sujeito do processo réu não possui condições de provar o fato alegado (vício na constituição do 

crédito; data de constituição definitiva do crédito tributário para alegar a incidência da 

prescrição, etc.), pois não figura mais como sócio da empresa e, por isso, não pode obter cópia 

dos autos do processo administrativo tributário. O sujeito processual autor possui fácil 

desincumbência do ônus de obtenção dessas cópias por possuir o processo administrativo 

tributário em seu poder. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Por ausência de código processual específico, conclui-se que as normas gerais 

processuais tributárias estão consignadas no CPC/15, de sorte que são utilizadas de forma 

direta, subsidiária ou supletiva para instrumentalizar o direito material em processos judiciais 

tributárias e em processos administrativos tributários. 

Dentre as normas contidas naquele diploma processual estão as referentes à dinâmica 

da prova, que, embora a base tenha sido mantida desde o CPC/39, aborda de forma expressa e 

explícita a possibilidade de inversão do ônus da prova em casos específicos. 

Conforme demonstrou-se neste trabalho, a aplicação do instituto da inversão do ônus da 

prova resulta no conhecimento dos fatos alegados e, por conseguinte, na aproximação da 

verdade ocorrida no mundo fenomênico. 

Não basta a norma posta no art. 373 do CPC/15 para que se aplique a inversão do ônus 

da prova no processo tributário. Para isso, há que se estabelecer algumas premissas, quais sejam 

(i) a presunção de validade do ato administrativo tributário é relativa e cessa no momento em 

que aquele ato é impugnado; (ii) o modelo processual tributário é cooperativo, sendo certo que 

os sujeitos processuais, aqui se inclui o Estado-juiz e os órgãos jurisdicionais e administrativo, 

são obrigados a cooperarem entre si para que se tenha uma prestação jurisdicional célere e 

efetiva; (iii) o ônus da prova recai sobre quem alega o fato, mas pode ser invertido quando o 

sujeito processual adverso possuir maiores condições de provar o fato alegado; (iv) presentes 

os requisitos para a inversão do ônus da prova, o sujeito processual julgador possui o poder-

dever de invertê-la; e (v) o ônus da prova pode ser invertido até o momento anterior à prolação 

da decisão final do processo tributário. 

Desse modo, diante do sistema processual atual, não há que se tratar somente das partes 

e do julgador, mas abordá-los como sujeitos do processo em que atuam, dentro de suas 

limitações legais, em conjunto para um desfecho processual célere e efetivo. 

O ônus da prova, apesar de ter uma regra de distribuição, pode excepcionalmente ser 

invertido quando estiverem presentes no caso concreto os requisitos para tal inversão.  

A prova, instrumento hábil para formar o convencimento de outrem, possui como 

destinatário o processo em si e não o julgador. Este, por sua vez, irá auxiliar a obtenção da 
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prova ao inverter o ônus dela quando necessário. Ressalte-se que a prova não é definitiva para 

formar o convencimento dos envolvidos em uma relação processual, mas pode fazer a diferença 

em um desfecho processual quando bem produzida. 

Consignou-se no art. 373 do CPC/15 a possibilidade de inversão do ônus da prova posta 

no §1º e no §2º do CPC/15, cujos requisitos para a aplicação são (i) a lei permitir; ou (ii) diante 

de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou da excessiva dificuldade de o 

sujeito do processo de se desincumbir do ônus probatório; ou (iii) quando o sujeito do processo 

contrário possuir maior facilidade de obtenção da prova do fato alegado; e (iv) quando a 

aplicação do instituto não causar prova diabólica reversa, ou seja, para o sujeito processual que 

recebe o ônus em transferência. 

 Assim, para a aplicação da inversão do ônus da prova deve-se fazer necessariamente as 

perguntas seguintes: (i) é impossível, ou extremamente difícil, a produção de prova do fato pela 

parte que o alegou?; (ii) a outra parte possui vantagem para produzir a prova do fato alegado 

pelo sujeito do processo contrário? 

 Se a resposta for positiva para ambas as perguntas, deve-se proceder à inversão do ônus 

da prova. Caso contrário, deve-se manter a distribuição estática da prova e o sujeito do processo 

julgador deve-se pronunciar sobre a matéria objeto do processo com as provas e recursos 

necessários que possui. 

 A aplicação da inversão do ônus da prova, portanto, consiste no resultado da intersecção 

das normas do §1º com as do §2º do art. 373 do CPC/15, i. e., trata-se da presença de um dos 

requisitos descritos no §1º e a de decisão de que não acarretará prova diabólica ao sujeito 

processual que receberá a inversão do ônus da prova.  

 Deve-se aplicar a inversão do ônus da prova preferencialmente na fase de saneamento 

processual, mas nada impede a aplicação desse instituto em momento posterior ao saneamento 

processual e imediatamente anterior à decisão final do processo. Isso justifica a aplicação da 

inversão do ônus da prova nos processos que não possuam a fase de saneamento. Ressalta-se 

que é impossível a aplicação da inversão do ônus da prova sem o contraditório. 

 Presente a intersecção das normas do §1º com as do §2º do art. 373 do CPC/15 no caso 

concreto, o julgador tem o poder-dever de inverter o ônus da prova para que se consiga um 

resultado processual célere e efetivo. Como dito acima, o modelo processual atual é o 
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cooperativo, de sorte que o julgador deve cooperar na busca da verdade dos fatos e na solução 

célere e efetiva do processo; e, por isso, deve determinar a aplicação da inversão do ônus da 

prova quando necessário. Além disso, a possibilidade de aplicação discricionária desse instituto 

inviabilizaria a própria norma, a ponto de perder a sua finalidade. 

 Conclui-se, por fim, que a inversão do ônus da prova possui aplicação obrigatória – ante 

um poder-dever do julgador – no processo tributário, desde que obedecidos os requisitos 

constantes da norma processual, posta no §1º e no §2º do art. 373 do CPC/15.  

 Conclui-se também que se trata de uma inovação processual ainda pouco utilizada no 

processo tributário, não somente em razão da presunção de validade dos atos administrativos, 

mas também por se tratar ainda de novidade dentro do direito processual.   

 

 

 

  



 78 

7. REFERÊNCIAS 

 

AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 15ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 

ATALIBA, Geraldo. Hipótese de Incidência Tributária, 6ª ed., 8ª tiragem. São Paulo: 

Malheiros, 2006. 

AUILO, Rafael Stefanini. O modelo cooperativo de Processo Civil no novo CPC. Salvador: 

JusPovim, 2017. 

ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios: da definição à aplicação dos princípios 

jurídicos. 11ª ed. São Paulo: Malheiros, 2010. 

BERALDO, Maria Carolina Silveira. O dever de cooperação no Processo Civil. In Revista 

de Processo, vol. 198/2011, Ago / 2011. 

BUENO, Cássio Scarpinella. Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, Tomo I, 2ª 

ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 

________. Novo Código de Processo Civil Anotado. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 

CAIS, Cleide Previtalli. O Processo Tributário. 5ª ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Editora 

Revisa dos Tribunais, 2007. 

CARPES, Artur Thompsen. Ônus da Prova no Novo CPC: do Estático ao Dinâmico. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. 

CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário Linguagem e Método, 2ª ed. São Paulo: 

Noeses, 2008. 

_________. Curso de Direito Tributário. 19ª ed. São Paulo: Saraiva, 2007. 

CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido 

Rangel. Teoria Geral do Processo. 26ª ed. São Paulo: Malheiros, 2010. 

CONRADO, Paulo Cesar. Processo Tributário. 3ª ed. São Paulo: Quartier Latin, 2012. 

__________. Execução Fiscal. 2ª ed. São Paulo: Noeses, 2015. 

CURY, Augusto Jorge. Ônus da Prova e sua Inversão no Novo Direito Processual Civil. 

Curitiba: Juruá, 2015. 

DIDIER JR., Fredie. Curso de Processo Civil, Teoria Geral do Processo e Processo de 

Conhecimento. 12ª ed. Salvador: JusPodivm, 2010. 

__________. A distribuição legal, jurisdicional e convencional do ônus da prova no novo 

código de processo civil brasileiro. In Revista Mackenzie, 2017. 



 79 

__________. O princípio da cooperação: uma apresentação. In Revista de Processo, vol. 

127, São Paulo, RT, set./2005. 

__________; BRAGA, Paulo Sarno; OIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Processo 

Civil: Teoria da Prova, Direito Probatório, Decisão, Precedente, Coisa Julgada e Tutela 

Provisória. Vol. 2, 10ª ed. Salvador: JusPodivm, 2015. 

DINAMARCO, Pedro da Silva. Ônus processuais: limites à aplicação das consequências 

previstas para o seu não cumprimento. Tese de doutoramento. Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. 

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 30ª ed., rev., atual. e ampl. Rio de 

Janeiro: Forense, 2017. 

FERRAGUT, Maria Rita. Presunções no Direito Tributário. 2ª ed. São Paulo: Quartier Latin, 

2005. 

__________. As Provas e o Direito Tributário - Teoria e prática como instrumentos para 

a construção da verdade jurídica. Editora Saraiva. Edição do Kindle, 2017. 

FREITAS, Ney José de. Ato Administrativo: Presunção de Validade e a Questão do Ônus 

da Prova. Belo Horizonte: Fórum, 2007. 

MARINONI, Luiz Guilherme. Curso de Processo Civil, Teoria Geral do Processo, Volume 

1. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais: 2010. 

__________; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil 

Comentado, Thomson Reuters, 2018, edição eletrônica (ebook). 

MARINS, James. Direito Processual Tributário Brasileiro: administrativo e judicial, 

Revista dos Tribunais, 2018, edição eletrônica (ebook). 

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 29ª ed. São Paulo: Malheiros, 

2004. 

MELLO, Celso Antonio Bandeira. Curso de Direito Administrativo. 25ª ed. São Paulo: 

Malheiros, 2008. 

MITIDIERO, Daniel. A colaboração como modelo e como princípio no Processo Civil. In 

Revista de Processo Comparado, vol. 2/2015, Jul - Dez / 2015. 

PAULSEN, Leandro. Direito Tributário: Constituição e Código Tributário à Luz da 

Doutrina e da Jurisprudência. 13ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado; ESMAFE, 2011. 

NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Constituição Federal Comentada 

e Legislação Constitucional. Revista dos Tribunais, 2017, edição eletrônica (ebook). 



 80 

SANTI, Eurico Marcos Diniz de (coord.). Curso de Especialização em Direito Tributário. 

Rio de Janeiro: Forense, 2007. 

SOUZA JÚNIOR, Antonio Carlos F. de; CUNHA, Leonardo Carneiro da (Org.). Novo CPC e 

o Processo Tributário. São Paulo: Foco Fiscal, 2015. 

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil: Teoria Geral do 

Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento. Volume I, 45ª ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2006. 

__________. Curso de Direito Processual Civil: Processo de Execução e Cumprimento da 

Sentença, Processo Cautelar e Tutela de Urgência. Volume II, 41ª ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2007. 

TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no Direito Tributário: de acordo com o Código de 

Processo Civil de 2015. 4ª ed. São Paulo: Noeses, 2016. 


