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RESUMO 

 

Diante da complexidade e da pluralidade de disposições que integram a legislação 

regente do Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços (ICMS), não é incomum 

a ocorrência de pagamento indevido por parte das empresas contribuintes desse imposto 

estadual, por motivos diversos. Considerando a natureza indireta dessa exação, a 

recuperação do pagamento indevido do ICMS é recorrentemente submetida ao requisito 

do artigo 166 do Código Tributário Nacional, segundo o qual a restituição do indébito 

só poderá ser concedida em favor de quem comprove ter assumido o ônus indevido, ou 

então em favor de quem esteja expressamente autorizado por terceiro para quem o 

indébito foi repassado no preço da operação mercantil. O presente trabalho tem como 

objetivo inicial identificar os principais fundamentos jurídicos que orientam o 

reconhecimento da legitimidade ativa para a repetição do indébito do ICMS, por 

intermédio da análise de casos concretos. Após essa investigação preliminar, pretende-

se enumerar hipóteses práticas de efetiva comprovação da assunção do ônus do ICMS 

pago indevidamente, como meio de demonstrar a legitimidade ativa para a restituição 

do imposto, além de identificar os requisitos para a constituição válida da autorização 

firmada por terceiro a quem tenha sido repassada a exação, como meio alternativo de 

satisfazer o requisito legal, com o mesmo objetivo de permitir a repetição do indébito 

tributário desse tributo. 

 

Palavras-chave: Repetição de indébito tributário indireto. Processo tributário. Imposto 

sobre circulação de mercadorias e serviços.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

In view of the complexity and plurality of provisions that are part of the ICMS (state 

VAT) governing legislation, it is not uncommon for undue payment by taxpayers of this 

state tax for various reasons. Considering the indirect nature of this tax, recovery of 

undue payment of ICMS is recurrently subject to the requirement of article 166 of the 

National Tax Code, according to which the refund of the debt can only be granted in 

favor of those who prove that they have assumed the undue burden, or then in favor of 

anyone expressly authorized by a third party for whom the debt was passed on the price 

of the commercial operation. This paper aims to identify the main legal bases that guide 

the recognition of the active legitimacy for the restitution of ICMS tax, through the 

analysis of concrete cases. After this preliminary investigation, it is intended to 

enumerate practical hypotheses of effective proof of the assumption of the ICMS debt 

improperly paid as a means of demonstrating the active legitimacy for the tax refund, in 

addition to identifying the requirements for the valid constitution of the authorization 

signed by a third party to whom the tax has been passed on, as an alternative means of 

satisfying the legal requirement, with the same purpose of permitting the restitution of 

the tax. 

 

Keywords: Refund of indirect tax overpayments. Tax procedure. Tax on the movement 

of goods and services (state value added tax). 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) 

constitui um dos impostos mais impactantes na economia das empresas, tendo sido 

responsável por 6,96% dos 33,47% da carga tributária total incidente sobre o Produto 

interno Bruto (PIB) nacional no ano de 20141. A complexidade desse imposto estadual e 

os diferentes regimes de apuração influenciam significativamente o custo suportado 

pelos contribuintes para a compreensão e cumprimento das muitas disposições que 

regem a cobrança do ICMS, razão por que, frequentemente, são pagos valores 

indevidos, por motivos diversos. 

Especialmente em relação ao tema da recuperação do ICMS pago 

indevidamente, é certo que a incidência indireta desse tributo dificulta a viabilidade da 

restituição, notadamente no que diz respeito à exigência de comprovação do ônus 

suportado pelo contribuinte titular do crédito reclamado, bem como na hipótese de 

necessária autorização expressa de terceiro a quem tenha repercutido o gravame a ser 

restituído, conforme estabelece a legislação regente da matéria, em especial o artigo 166 

do Código Tributário Nacional (CTN). 

De acordo com Stiglitz2, num mercado competitivo, é a incidência econômica de 

um tributo que descreve quem realmente suporta o tributo, independentemente de quem 

preenche o cheque que efetiva o pagamento ao governo.  

A compreensão da matéria acerca da legitimidade ativa para a recuperação do 

pagamento indevido do imposto indireto, conforme será abordado em maiores detalhes 

no capítulo 2 do presente trabalho, passa pelo necessário estudo do conceito de vedação 

ao enriquecimento sem causa, que será estudado no terceiro capítulo, uma vez que este 

fundamento é recorrentemente invocado nas decisões proferidas sobre o tema da 

restituição do indébito do ICMS. Por esse motivo, é importante analisar, de saída, os 

fundamentos e a contextualização dos conceitos de pagamento indevido e da vedação ao 

                                                 
1 BRASIL. Ministério da Fazenda. Receita Federal do Brasil. CETAD – Centro de Estudos Tributários e 

Aduaneiros. Carga Tributária no Brasil 2014: análise por tributo e bases de incidência. Brasília, out. 
2015. (Estudos tributários). Disponível em: http://receita.economia.gov.br/dados/receitadata/estudos-e-
tributarios-e-aduaneiros/estudos-e-estatisticas/carga-tributaria-no-brasil/29-10-2015-carga-tributaria-
2014. Acesso em: L.  

2 “The incidence of a tax describes who actually bears the tax. It does not depend on who writes the check 
to the governement. It makes no difference whether a commodity tax is levied on producers or 
consumers. It makes no difference whether the social security tax (payroll tax) is paid half by the 
employer and half by the employee, or entirely paid by one or the other. In a competitive market, the 
incidences of an ad valorem and an equivalent specific tax are identical.” (Cf. STIGLITZ, Joseph E. 
Economics of the public sector. 3. ed. New York; London: W.W. Norton, 1999, p. 94.). 
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enriquecimento sem causa no campo jurídico de onde se originam, qual seja, o direito 

das obrigações. 

Assim, o estudo preliminar da origem até a aplicação prática, nos tempos atuais, 

dos conceitos de pagamento indevido e de enriquecimento sem causa no direito civil, 

permitirá avaliar a possível intersecção dos fundamentos comuns e de que forma podem 

ser aplicados ao direito tributário, mais especificamente na legitimação para a 

restituição do pagamento indevido dos impostos indiretos.   

Historicamente, e conforme será melhor abordado ao longo do capítulo 4 do 

presente estudo, a recuperação dos impostos indiretos já foi até mesmo vedada, no teor 

da Súmula nº 71 do Supremo Tribunal Federal (STF), editada em 1963, que dispunha 

textualmente: “embora pago indevidamente, não cabe restituição de tributo indireto”3. 

Somente em 1969 é que a Corte Suprema revisou tal entendimento, editando a Súmula 

546, que passou a reconhecer que “cabe a restituição do tributo pago indevidamente, 

quando reconhecido por decisão, que o contribuinte de jure não recuperou do 

contribuinte de facto o quantum respectivo”4.  

Conforme será objeto do capítulo 5 do presente trabalho, conteúdo relevante 

para a demonstração da legitimidade ativa na repetição do indébito do ICMS diz 

respeito à disciplina do direito processual civil, em especial na parte em que 

regulamenta a utilização das provas, pelo contribuinte, aptas a demonstrar a ausência de 

repasse ao consumidor final do ônus que pretende se restituir. Tratando-se de 

modalidade de “prova negativa”, é importante perquirir os limites da razoabilidade na 

sua exigência, de modo a não convertê-la em verdadeira “prova diabólica” ou 

impossível de se produzir no caso concreto. 

Elementos como o destaque do imposto na nota fiscal ou a escrituração de livros 

fiscais podem fornecer subsídios valiosos a essa demonstração, a depender do caso 

concreto, muito embora de maneira limitada, como se analisará neste trecho do trabalho. 

Particularmente considerando a recuperação dos valores pagos indevidamente a 

título de ICMS, são também diversas as situações nas quais a forma de incidência e 

                                                 
3 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula nº 71. Embora pago indevidamente, não cabe restituição 

de tributo indireto. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=71.NUME.%20NAO%20S.FLS
V.&base=baseSumulas. Acesso em: 20 fev. 2019. 

4 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula nº 546. Cabe a restituição do tributo pago indevidamente, 
quando reconhecido por decisão, que o contribuinte de jure não recuperou do contribuinte de 
facto o quantum respectivo. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=546.NUME.%20NAO%20S.FL
SV.&base=baseSumulas. Acesso em: 20 fev. 2019. 
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apuração deste tributo influenciam na demonstração da sujeição ativa ad causam da 

repetição do indébito tributário. Conforme será analisado no capítulo 6 do presente 

trabalho, a depender das circunstâncias do indébito do ICMS conforme ocorrido em 

cada caso, é possível traçar, com base na análise da legislação e dos precedentes 

jurisprudenciais sobre a matéria, as linhas gerais para a efetiva demonstração da 

ausência de repasse do ônus fiscal a terceiro, capaz de conferir a legitimidade ativa para 

a restituição do pagamento indevido. 

Casos como a possibilidade de demonstração da não repercussão do ônus 

indevido a terceiros em razão do momento da ocorrência do indébito na cadeia de 

produção e de compra e venda de produtos e serviços que deveriam ser onerados pela 

exação indevida, como ocorre, por exemplo, no pagamento indevido de ICMS que 

decorre de quitação de lançamento tributário em que se exige, a posteriori, o tributo 

indevido que não foi considerado no momento da venda.  

A demonstração da legitimidade ativa para repetir o indébito do ICMS por meio 

da demonstração do tabelamento ou a manutenção de preços habituais, a recuperação do 

indébito que onera mercadoria em produção ou em estoque, o pagamento indevido do 

ICMS sobre descontos incondicionados, também são casos ilustrativos do dia a dia das 

empresas contribuintes desse imposto que serão analisados no sexto capítulo do 

presente estudo. 

Nas operações interestaduais, ganha relevância o estudo da legitimação para 

recuperação do ICMS pago indevidamente por majoração ilegítima do preço de 

transferência nas remessas de mercadoria entre estabelecimentos próprios. Além disso, 

mesmo em operações interestaduais com destino de mercadorias e serviços ao 

consumidor final, são comuns os casos em que o imposto é pago imerecidamente ao 

ente fiscal diverso daquele para o qual é realmente devido, como ocorre na chamada 

“guerra fiscal” entre os Estados que disputam entre si pela arrecadação do imposto, em 

flagrante prejuízo do contribuinte que, não raro, acaba sendo duplamente onerado. 

Tratando-se de tributo plurifásico, não cumulativo e sujeito ao lançamento por 

homologação, ganha relevância, ainda, a disciplina dos créditos fiscais relacionados à 

recuperação do pagamento indevido. Não é incomum, como se sabe, que o fisco 

estadual oponha o óbice do artigo 166 do CTN para glosar a compensação de créditos 

que visem estornar o pagamento indevido do imposto na escrita fiscal. 

Outra questão relevante afeta à recuperação do ICMS pago indevidamente diz 

respeito ao entendimento segundo o qual o consumidor final, na qualidade de 
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contribuinte “de fato” do imposto, não possui a legitimidade ativa ad causam para 

repetir o indébito que suportou em razão da inexistência de relação com o Fisco.  

Com efeito, foi somente a partir do julgamento do Recurso Especial nº 

1.299.303/SC5, em 2012, pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), e 

na sistemática dos recursos repetitivos, que se revisou esse entendimento no caso 

específico de fornecimento de energia elétrica, para assegurar ao consumidor final deste 

produto o direito de reaver os valores pagos indevidamente a título de ICMS, e por ele 

suportados, diretamente, perante o ente fiscal, levando em conta a vedação ao 

enriquecimento sem causa do ente público e o desinteresse na ação por parte do 

contribuinte intermediário, que efetivamente não suporta o ônus indevido em tais casos. 

A relevância do tema da definição da legitimidade ativa para repetição do 

indébito do ICMS, portanto, é de interesse não apenas das empresas contribuintes 

diretos do imposto, mas também dos consumidores finais, pessoas jurídicas ou físicas 

que, ao fim e ao cabo, absorvem o prejuízo decorrente da incidência indireta ilegítima, e 

que igualmente enfrentam intensa resistência para viabilizar a recuperação do 

pagamento indevido, hipóteses que também serão analisadas no presente trabalho. 

No contexto processual do contencioso tributário envolvendo ICMS, a norma do 

artigo 166 do CTN constitui fundamento debatido tanto em ações de natureza 

repetitória, apresentadas pelo contribuinte em face dos Estados, quanto em ações de 

natureza anulatória de lançamento oriundo da glosa de crédito fiscal apropriado, com 

objetivo de estornar pagamento indevido do imposto. O dispositivo é eventualmente 

invocado, ainda, como óbice para a recuperação de depósito do ICMS controvertido 

vinculado a ações declaratórias, conforme também se analisará neste estudo.  

O requisito para legitimidade ativa na restituição do ICMS também é exigido no 

processamento de pedidos e procedimentos administrativos para a recuperação do 

imposto pago antecipadamente a maior, como ocorre nos casos de substituição tributária 

para frente, cujo direito à restituição do pagamento antecipado a maior foi recentemente 

assentado no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) nº 593.849/MG, em outubro 

de 2016, pelo STF6. 

                                                 
5  BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. REsp 1299303/SC, Relator: Ministro Cesar Asfor Rocha, 

Primeira Seção, julgado em 8 ago. 2012, DJe, 14 ago. 2012. 
6 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 593849. Relator: Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, 

julgado em: 19 out. 2016, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – Mérito, DJe-065 DIVULG 30-03-
2017 PUBLIC 31-03-2017 REPUBLICAÇÃO: DJe-068 DIVULG 04-04-2017 PUBLIC 05-04-2017. 
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Outro tema muito relevante diz respeito à possibilidade de se conceder 

autorização ao contribuinte de direito, por parte do contribuinte de fato para quem fora 

repassado o ônus fiscal, de restituir-se do imposto indevido recolhido na operação em 

nome próprio, conforme é a alternativa oferecida no teor do artigo 166 do CTN, in fine. 

Essa é a hipótese que será estudada no capítulo 7 do presente trabalho. 

É importante analisar, a esse respeito, os efeitos da autorização concedida, tanto 

para fins de se demonstrar a legitimidade ativa na repetição do indébito do ICMS, 

quanto sua repercussão no direito de regresso de que dispõe o consumidor final em face 

da empresa, contribuinte de direito, em razão do indébito fiscal repassado no preço por 

ele suportado, além dos requisitos para a constituição válida da autorização firmada. 

Além da análise minuciosa da legislação aplicável e da doutrina especializada 

sobre as hipóteses de legitimação ativa para a recuperação do indébito do ICMS que 

serão escrutinadas neste estudo, é o conteúdo da jurisprudência que ganha especial 

destaque no presente trabalho, considerando-se o novo sistema de precedentes adotado 

no código processual, inspirado no modelo de Common Law. 

Como se sabe, o sistema de precedentes inaugurado pelo novo Código de 

Processo Civil (CPC) de 2015 ampliou a vinculação dos juízes às decisões tomadas 

pelas Cortes Superiores e trouxe consigo uma outra via necessária de garantias 

processuais que devem permitir ao jurisdicionado argumentar pela necessidade de 

superação do precedente que lhe venha a ser aplicado no caso concreto (overrruling), ou 

que permitam demonstrar a distinção do seu caso em relação ao precedente 

(distinguishing), pugnando pela desafetação do seu processo. 

Destaca-se, ainda, a novel especificação do dever de fundamentar as decisões 

que apliquem ou deixem de aplicar precedentes invocados pelas partes no processo 

judicial (cf. art. 489, §1º, V e VI do CPC). Trata-se, portanto, de um direito subjetivo do 

jurisdicionado que, de acordo com o Enunciado da Escola Nacional de Formação e 

Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM) nº 097, também impõe à parte o ônus da 

demonstração da alegada distinção nos autos. 

                                                 
7 “É ônus da parte, para os fins do disposto no art. 489, § 1º, V e VI, do CPC/2015, identificar os fun-

damentos determinantes ou demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação 
do entendimento, sempre que invocar jurisprudência, precedente ou enunciado de súmula.”( 
ENUNCIADO aprovado nº 09. In: SEMINÁRIO O PODER JUDICIÁRIO E O NOVO CÓDIGO DE 
PROCESSO CIVIL. Brasília, DF, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados 
(ENFAM), ago. 2015). 
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Nas palavras de Fredie Diddier Jr.8, o distinghishing consiste em um método de 

comparação: à luz de um caso concreto, o magistrado deve analisar os elementos 

objetivos da demanda, confrontando-os com os elementos caracterizadores de demandas 

anteriores, podendo vir a julgar livremente o processo, por entender não haver 

vinculação ao precedente (restrictive distinguishing), ou estender ao caso a mesma 

solução conferida a este, por entender que, a despeito das peculiaridades concretas, 

aquela tese jurídica lhe é aplicável (ampliative distinguishing). 

Por esse motivo, a compreensão das circunstâncias nas quais se firmaram os 

precedentes é matéria tão relevante quanto a interpretação da legislação aplicável, seja 

para fins de reconhecimento da legitimidade ativa para a repetição do indébito do 

ICMS, com base em fundamento extraído de precedente aplicável ao caso concreto, seja 

para afastar o reconhecimento da ilegitimidade, com base na adoção equivocada da 

conclusão firmada em precedente inaplicável ao caso. 

Assim, o objetivo principal do presente estudo é o de identificar os requisitos 

para que seja possível a efetiva demonstração da legitimidade ativa para a restituição do 

ICMS, pago indevidamente nas mais diversas circunstâncias nas quais o artigo 166 do 

CTN é invocado como óbice à pretensão restituitória desse imposto estadual. O presente 

trabalho tem o intuito de observar tais requisitos exigidos em casos concretos, com foco 

na prática jurisprudencial, de forma a investigar os contornos fáticos dos precedentes 

sobre a matéria e os motivos determinantes para a conclusão dos casos sob a perspectiva 

dos Tribunais.   

Este estudo pretende contribuir com uma compilação de informações úteis aos 

operadores do direito que objetivam enfrentar essa discussão em situações práticas da 

advocacia tributária, na linha proposta pelo mestrado profissional em Direito Tributário, 

da Fundação Getúlio Vargas (FGV). 

 

 

 

  

                                                 
8 DIDIER JUNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual 

Civil: teoria da prova, direito probatório, teoria do precedente, decisão judicial, coisa julgada e 
antecipação dos efeitos da tutela. 4. ed. Salvador: Juspodivm, 2009. v. 2, p. 392-393. 
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2 PAGAMENTO INDEVIDO COMO FONTE DO DIREITO À RESTITUIÇÃO 

DO INDÉBITO 

 

Tanto no Direito Civil quanto no Direito Tributário, é a figura central do 

pagamento indevido que dá ensejo ao direito de restituição, embora seja possível 

observar especificidades e diferenças que caracterizam o instituto em um e no outro 

ramo jurídico. 

No âmbito do Direito das Obrigações, o pagamento indevido é definido como o 

ato que origina o direito à restituição do indébito. Caio Mário 9  destaca essa 

peculiaridade do pagamento indevido como fonte de obrigação, considerando que o 

pagamento é, via de regra, uma causa extintiva da obrigação. 

Orlando Gomes10 define o pagamento indevido como um fato do qual a lei faz 

derivar obrigações, todavia, não se enquadra entre as chamadas fontes voluntárias de 

obrigações, nem pode ser incluído na categoria do ilícito civil. É, portanto, segundo o 

civilista, irredutível a qualquer das grandes categorias pelas quais se distribuem as mais 

frequentes causas geradoras das obrigações. Apresenta-se, assim, como um dos eventos 

que condicionam o nascimento de obrigações específicas. 

No campo do Direito Tributário, para autores como Alfredo Augusto Becker11, o 

pagamento indevido do contribuinte não pode ser conceituado como pagamento de 

tributo, mas simplesmente prestação indevida. Na mesma linha é o pensamento de 

Ricardo Lobo Torres12, para quem o pagamento indevido “não será tributo, mas erro, 

violência, engano, excesso, em suma, prestação de fato”. 

                                                 
9  “Para o Código brasileiro, a regra cardeal reza que todo aquele que tenha recebido o que não lhe é 

devido fica obrigado a restituir (Código Civil de 2002, art. 876). Trata-se, portanto, de uma obrigação 
que ao accipiens é imposta por lei, mas nem por isto menos obrigação, a qual se origina do recebimento 
do indébito, e que somente se extingue com a restituição do indevido. Há, na sua etiologia, algo de 
peculiar, pois que a sua causa geradora é um pagamento: a peculiaridade reside em originar-se o 
vínculo obrigacional daquilo que, na normalidade, é causa extintiva da obrigação; e extinguir-se com o 
retorno ao status quo ante, seja por via de devolução do objeto, seja pelo desfazimento do ato prestado. 
Cabe a restituição em qualquer caso de pagamento indevido, seja o que se denomina indébito objetivo, 
isto é, quando inexiste vínculo obrigacional ou este é suscetível de paralisação por via de exceção, seja 
no chamado indébito subjetivo, quando há vínculo, mas em relação a sujeito diverso.” (Cf. PEREIRA, 
Caio Mário da Silva. Instituições do Direito Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2005. v. 2, p. 295.) 

10 GOMES, Orlando. Obrigações. 17. ed., rev., atual e aum. de acordo com código civil de 2002 e com a 
Lei de Falência 2005, por Edvaldo Brito. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 300. 

11 BECKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário. 6. ed. São Paulo: Noeses, 2013, p. 
617. 

12 TORRES, Ricardo Lobo. Restituição dos tributos. Rio de Janeiro: Forense, 1983, p. 32. 
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Em sentido diverso, Paulo de Barros Carvalho13 defende a natureza tributária do 

pagamento de tributo indevido, afirmando que as quantias exigidas pelo Estado, ou 

pagas espontaneamente, na convicção de solver um débito fiscal, “têm a fisionomia 

própria das entidades tributárias, encaixando-se bem na definição do art. 3º do CTN”. O 

professor destaca que o liame existente entre o contribuinte e o Estado por intermédio 

do qual ocorre pagamento indevido é de natureza tributária, não se enquadrando em tipo 

diverso de prestação indevida.  

No mesmo sentido, Brandão Machado14 esclarece que é tributária a natureza 

jurídica do pleito de quem repete imposto indevido, já que ontologicamente ligado à 

relação de débito do tributo. Este surge da ocorrência in concreto do seu pressuposto, a 

partir de quando se realiza o recolhimento do quantum devido. A recuperação do 

pagamento indevido de imposto, nesse contexto, fundamenta-se na violação da norma 

tributária que estabelece o quantum verdadeiramente devido. 

De acordo com o professor Paulo Cesar Conrado 15 , o pagamento indevido 

realizado pelo contribuinte é o “fato gerador” da relação de débito com o fisco, com 

base no qual exsurge para o sujeito passivo da obrigação tributária o direito subjetivo à 

restituição da parcela indebitamente paga. O autor ainda esclarece a natureza da 

repetição do indébito e sua relação intrínseca com o pagamento indevido: 

 
[...] verificada a ocorrência da requestada figura do pagamento indevido, 
exsurge para o sujeito passivo da obrigação tributária o direito subjetivo à 
restituição da parcela indebitamente paga: eis aí o débito do fisco. 
Teríamos, assim, que, se pagamento é causa de extinção da obrigação 
tributária, pagamento indevido é, de sua parte, causa extintiva que vai além, 
dando causa, desde quando posto como tal (como indevido), a outra relação 
jurídica, a decantada relação de débito do fisco. [...] 
Se não constitui o fato do pagamento indevido e tampouco a correspondente 
relação de débito do fisco, é fato, pois, que repetição do indébito é relação 
(processual) que permite a produção, sempre por provocação do contribuinte, 
do veículo de linguagem que carrega em si aquelas duas figuras – pagamento 
indevido e relação de débito do fisco. 
 

O CTN define as hipóteses em que o pagamento indevido do sujeito passivo 

enseja o direito à restituição nos três incisos do artigo 16516: 

                                                 
13 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 29. ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 

452. 
14 MACHADO, Brandão. Repetição do indébito no direito tributário. In: ______ (coord.). Direito Tribu-

tário: estudos em homenagem ao Prof. Ruy Barbosa Nogueira. São Paulo: Saraiva, 1984, p. 64. 
15 CONRADO, Paulo Cesar. Repetição do indébito tributário: definição, condições e efeitos. In: CE-

ZAROTI, Guilherme (coord.). Repetição do indébito tributário. São Paulo: Quartier Latin, 2015, p. 
14-16. 

16 BRASIL. Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966. Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui 
normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios. Diário Oficial da 
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Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio 
protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade 
do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4º do artigo 162, nos seguintes 
casos: 
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o 
devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou 
circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido; 
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota 
aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência 
de qualquer documento relativo ao pagamento; 
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.  
 

Na primeira das hipóteses enumeradas, o legislador se refere ao recolhimento do 

tributo indevido em face da legislação aplicável ou da natureza ou circunstâncias 

materiais do fato gerador efetivamente ocorrido. Aliomar Baleeiro17 aponta para o fato 

de que essas são duas situações bem distintas: enquanto o primeiro caso configura 

hipótese de erro de direito, o segundo se refere ao erro de fato. Entre os casos mais 

frequentes de aplicação do inciso I do artigo 165 do CTN encontram-se os tributos 

resultantes de inconstitucionalidade, ou de ato ilegal e arbitrário. 

O inciso segundo enumera outra hipótese de erro de fato, que abrange equívocos 

na identificação do sujeito passivo, no cálculo errado da alíquota ou do montante a 

pagar, ou o erro na elaboração ou conferência de documentos relativos ao pagamento. A 

específica hipótese de pagamento indevido por ocorrência comprovada de erro, como se 

verá no tópico seguinte, é também amparada no âmbito do Código Civil (CC). 

Por fim, o terceiro inciso do artigo 165 do CTN prevê, sem maiores detalhes, a 

hipótese de pagamento indevido decorrente da “cassação de decisão condenatória” 18.  

A professora Misabel Derzi19 aponta que há notável distinção entre o pagamento 

indevido no Direito Privado, que depende da comprovação do erro, já que a causa se 

assenta na manifestação da vontade; e o pagamento indevido de tributo, que independe 

do consentimento do obrigado, já que decorre de imposição legal.  

                                                                                                                                               
república Federativa do Brasil, Brasília, DF, 27 out. 1966. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5172.htm. Acesso em: 20 fev. 2019. 

17 BALEEIRO, Aliomar; DERZI, Misabel de Abreu Machado. Direito Tributário Brasileiro: CTN 
comentado. 14. ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 1291. 

18  “O inciso diz: “reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória”. A rescisão é 
admitida nos casos taxativos previstos no CPC para anulação de decisão passada em julgado. 
Entretanto, se o texto não distingue, nem é lógica ou fundada a recusa de restituição do tributo, e se a 
decisão administrativa foi cassada por qualquer forma, há de concluir-se que esse inciso III abrange 
também os casos de revogação, anulação, reforma, etc., das decisões administrativas ou dos órgãos 
jurisdicionais da Administração, como Conselhos de Contribuintes etc.” (BALEEIRO, Aliomar; 
DERZI, Misabel de Abreu Machado. Direito Tributário Brasileiro: CTN comentado. 14. ed., rev., 
atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 1292.) 

19 BALEEIRO, Aliomar; DERZI, Misabel de Abreu Machado. Op., cit., p. 1293. 
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Assim, conclui a tributarista que o direito à restituição do tributo indevido se 

impõe quer o pagamento tenha sido efetuado voluntariamente pelo contribuinte, quer 

tenha sido feito mediante cobrança, quer o erro seja de fato ou de direito, sendo que a 

eventual confissão do contribuinte jamais terá o condão de validar a cobrança de tributo 

sem suporte legal ou assentado em lei inconstitucional – diferentemente do que ocorre 

na esfera privada, que reconhece a confissão de dívida sobre direitos patrimoniais 

privados como título executivo, na forma do artigo 784, inciso III, do CPC20. 

Tanto no Direito Privado quanto no Direito Tributário, contudo, o pagamento 

indevido é fonte de obrigação ao ressarcimento, e fundamenta a pretensão jurídica a ser 

deduzida na ação própria, cujos requisitos revelam outras notáveis diferenças, conforme 

se passa a analisar em maiores detalhes. 

 

2.1 A legitimidade ativa para a repetição do pagamento indevido mediante a prova 

do erro no Código Civil de 2002 

 

Na parte destinada ao Direito das Obrigações do Código Civil de 2002, o 

pagamento indevido é disciplinado no Capítulo III, entre os artigos 876 e 883, sendo 

seguido pela regulamentação, no Capítulo IV, do enriquecimento sem causa, ambos 

constantes do Título VII, que diz respeito aos atos unilaterais. São, portanto, conceitos 

legais que foram distinguidos pelo legislador. 

É notável, de início, que o artigo 876 estabeleça o dever a todo aquele que 

recebeu, de restituir o que não lhe é devido, independentemente de eventual 

enriquecimento sem causa do recebedor do pagamento indevido. Nesse ponto, destaca-

se que a legitimidade ativa para reclamar o direito de reaver o pagamento indevido, no 

âmbito do direito privado, também depende de prova por parte do autor da demanda, no 

caso de ter sido feito por erro, nos exatos termos do artigo 877 do Código Civil de 

200221: 

 

                                                 
20 “Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: [...] III - o documento particular assinado pelo devedor 

e por 2 (duas) testemunhas; [...].” (BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de 
Processo Civil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-
2018/2015/Lei/L13105.htm. Acesso em: 20 fev. 2019). 

21 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Diário Oficial da república 
Federativa do Brasil. Brasília, DF, 11 jan. 2002. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm. Acesso em: 20 fev. 2019. 
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Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a 
restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes 
de cumprida a condição. 
Art. 877. Àquele que voluntariamente pagou o indevido incumbe a prova de 
tê-lo feito por erro.  
 

A legislação civilista se baseia na premissa de que, uma vez invocada a ausência 

de causa jurídica que motive o pagamento indevido, somente a prova de que ele 

decorreu de um erro poderia legitimar o pagador a reclamar o direito à restituição do 

indébito. Sobre o tema, Orlando Gomes22 destaca a correlação direta entre o pagamento 

indevido do devedor e o recebimento indevido pelo credor. 

É importante observar que, no direito privado tal como codificado, a obrigação 

de ressarcir o pagamento indevido não se fundamenta diretamente na vedação do 

enriquecimento sem causa daquele que o recebe, muito embora o enriquecimento sem 

causa seja, presumivelmente, a consequência natural do recebimento indevido pelo 

credor. Nesse mesmo sentido, Clóvis Beviláqua23 destaca a ligação intrínseca que há 

entre o pagamento indevido e o princípio do enriquecimento sem causa, sustentando que 

o erro é o fundamento para a anulação e a repetição do pagamento. 

Mesmo assim, na prática, em certos casos envolvendo relações de consumo, o 

STJ tem entendido que é cabível a repetição do indébito referente a valores cobrados 

por concessionária de serviço público, ainda que o consumidor não comprove erro no 

pagamento, uma vez que não deve ser aplicado o artigo 877 do CC de 2002 na hipótese, 

já que não se pode falar em voluntariedade, quando a não quitação do débito sujeita o 

usuário ao pagamento de encargos moratórios e à suspensão do serviço prestado24. 

                                                 
22 “O pagamento indevido é o que se faz voluntariamente, por erro. Convencido de que deve, o solvens 

paga. Uma vez que o accipiens verdadeiramente não é credor, terá recebido indevidamente, ainda que 
de boa-fé. É claro, pois, que não deve ficar com o que lhe não pertence. Se não devolve 
espontaneamente pode ser compelido a fazê-lo, e para obrigá-lo à restituição aquele que indevidamente 
pagou tem a ação de repetição. Nesta ação deverá o solvens provar que pagou por erro ou coação o que 
não devia. Importa, fundamentalmente, a prova do erro. Não basta que prove ter pago dívida 
inexistente ou não vencida, se condicional. É preciso que tenha feito o pagamento na suposição falsa de 
que era devido. Necessário, em suma, que tenha pago por erro. O ônus da prova incumbe ao autor da 
ação de repetição, isto é, a quem alega ter pago indevidamente. Não é difícil provar, porque quem prova 
ter pago sem preexistir obrigação tem a seu favor a presunção de que pagou por erro.” (Cf. GOMES, 
Orlando. Obrigações. 17. ed., rev., atual e aum. de acordo com código civil de 2002 e com a Lei de 
Falência 2005, por Edvaldo Brito. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 298.) 

23 BEVILÁQUA Clóvis. Direito das obrigações. 8. ed. Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves, 1954, 
p. 130-131. 

24 Nesse sentido: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgRg no Ag 1375584/SP. Relator: Ministro Te-
ori Albino Zavascki, PRIMEIRA TURMA, julgado em: 28 fev. 2012. DJe, 7 mar. 2012. 
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A Súmula nº 322 do STJ estabelece que “para a repetição de indébito, nos 

contratos de abertura de crédito em conta-corrente, não se exige a prova do erro”25.  

Destaca-se, ainda, a dispensa da prova do erro, reconhecida pela jurisprudência 

do STJ, por parte do autor do pagamento indevido efetuado com base em cláusula 

contratual ulteriormente reconhecida como ilegal, sob pena de se prestigiar o 

enriquecimento indevido do credor26.  

No direito privado, portanto, o fato de o pagamento indevido decorrer de uma 

contraprestação involuntária é fundamento para a flexibilização da exigência da prova 

do erro que caracteriza o reconhecimento da legitimidade ativa para a ação de repetição 

de indébito, nos termos da disciplina legal.  

É notável, ainda, que esse mesmo fundamento, o da ausência de voluntariedade 

no pagamento, é invocado pela doutrina para excepcionar a restituição do pagamento 

indevido de tributo do requisito de demonstração do erro previsto no Direito Privado, 

conforme já tratado no tópico anterior. 

 

2.2 Legitimidade ativa para requerer a reparação do dano e para a actio de in rem 

verso no Código Civil de 2002 

 

Diferentemente da restituição do pagamento indevido, a reparação do dano 

material ou moral no direito civil tem como premissa a prática de ato ilícito, por ação, 

omissão voluntária ou imprudência, conforme o artigo 186 do Código Civil. O dever de 

reparação está disciplinado nos artigos 927 e seguintes do mesmo diploma.  

O artigo 934 estabelece que aquele que ressarcir o dano causado por outrem 

pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou, salvo se o causador do dano 

for descendente seu, absoluta ou relativamente incapaz.  

Especificamente considerando as relações de consumo, é possível citar, ainda, o 

teor do parágrafo único do artigo 42 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do 

Consumidor), o qual estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem 

direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, 

acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.  
                                                 

25 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Súmula nº 322. Para a repetição de indébito, nos contratos de 
abertura de crédito em conta-corrente, não se exige a prova do erro. Disponível em: 
https://ww2.stj.jus.br/docs_internet/revista/eletronica/stj-revista-sumulas-2011_26_capSumula322.pdf. 
Acesso em: 20 fev. 2019. 

26 Cf. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 345.750/RS. Relator: Ministro castro filho, terceira 
turma, julgado em: 13 set. 2005, DJ, 13 mar. 2006, p. 315. 
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Ainda assim, importa registrar que a jurisprudência mais recente do STJ27 tem 

restringido substancialmente as hipóteses de restituição em dobro aos casos nos quais 

tenha sido comprovada a má-fé do credor ao promover a cobrança indevida.  

Em todos esses casos, portanto, a pretensão deduzida pelo interessado para obter 

em juízo a restituição ou a reparação que lhe é devida por terceiro é processualmente 

prevista e seu procedimento é especificado na legislação. 

De outro lado, a actio de in rem verso, também chamada de ação de 

enriquecimento, tem caráter subsidiário, e só se justifica nas hipóteses em que não haja 

outro meio para se obter a reparação do direito lesado. Orlando Gomes28 alerta que, não 

fosse assim, todas as ações seriam absorvidas pela actio de in rem verso, convertendo o 

princípio condenatório do enriquecimento sem causa numa panaceia. O civilista ainda 

aponta que a natureza pessoal dessa ação a difere das ações de natureza real. 

Como se vê, tanto o pagamento indevido quanto o enriquecimento sem causa 

são fontes, ainda que indiretas, do direito ao ressarcimento do patrimônio daquele que 

foi injustamente prejudicado. Ambos os fundamentos para a pretensão de ressarcimento 

são amparados no Direito das Obrigações de forma autônoma, já que nem sempre o 

ressarcimento do enriquecimento sem causa29 tem origem em pagamento indevido. 

A legitimidade ativa da ação de ressarcimento nas relações privadas também 

depende de prova, por parte do sujeito ativo da ação, das circunstâncias caracterizadoras 

de cada relação obrigacional. Em todos os casos, no entanto, a vedação ao 

enriquecimento sem causa exerce a função de norma limitadora do exercício da 

pretensão ao recebimento indevido, assim como ocorre no Direito Tributário. 

  

                                                 
27 Nesse sentido: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgInt no REsp 1513710/SP. Relator: Ministro 

Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em: 7 ago. 2018. DJe, 17 ago. 2018. 
28 “A ação de enriquecimento é de natureza pessoal. Sua semelhança com a ação de reinvindicação levou 

alguns a considerá-la ação real, mas, em verdade, não se destina à tutela de propriedade plena, ou 
limitada. Em essência, sua finalidade consiste na reparação de dano sofrido, a qual não lhe atribui 
caráter de ação real, mesmo quando concedida na forma de reposição natural.” (GOMES, Orlando. 
Obrigações. 17. ed., rev., atual e aum. de acordo com código civil de 2002 e com a Lei de Falência 
2005, por Edvaldo Brito. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 302-303.) 

29  “O enriquecimento compreende todo aumento patrimonial e todo prejuízo que se evite. O 
empobrecimento, toda diminuição efetiva do patrimônio ou a frustração de vantagem legítima. Entre o 
enriquecimento de um e o empobrecimento do outro, deve haver um vínculo de conexão, de modo que 
o primeiro enriqueça a expensas do segundo. [...] Predomina hoje o entendimento de que não é preciso 
diminuição de valor no patrimônio do autor da ação, como no direito alemão. Indispensável, afinal, que 
o enriquecimento se dê sem uma causa que o justifique, quer porque falte, quer porque seja reprovada 
pelo Direito.” (GOMES, Orlando. Op., cit., p. 301). 
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3 VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA 

 

Historicamente, conforme relata Giovanni Ettore Nanni 30 , mesmo antes das 

condictiones, influenciadas pela equidade, cujo desenvolvimento abarcou a proibição do 

locupletamento indevido, a fórmula originária para a execução das obrigações era a 

sacramenti legis actio, surgindo posteriormente a legis actio per judicis postulationem 

e, por fim, a legis actio per conditionem. Essa generalidade da fórmula per 

condictionem foi criada provavelmente em 204 a.C. pela Lei Sília31, concebida apenas 

para repetir a dação de uma certa soma, e a jurisprudência ampliou-a para alcançar 

coisas incertas, quais sejam, condictiones certi e condictiones incerti. 

No período Justiniano, entre 527 a 565 d.C., as hipóteses conhecidas eram 

envolvidas na epígrafe ampla das condictiones sine causa, o que genericamente 

consagrou o entendimento de que, quando alguém recebia indevidamente alguma coisa, 

ou quando cessava a razão justificativa de tê-la recebido, ou quando a aquisição 

provinha de furto ou de um motivo imoral, não dispunha do direito de retê-la, por lhe 

faltar uma causa32. Inexistindo, portanto, uma causa, o adquirente perdia o direito de 

reter a coisa, circunstância da qual se originava a obrigação de restituí-la. 

Sobre a codificação do instituto no Direito Romano, Giovanni Nanni33 registra 

que as Institutas de Justiniano enquadram entre os quase contratos a indebiti solutio, 

que é uma das hipóteses de enriquecimento sem causa. Entre as condictiones sine causa 

previstas, o autor registra também a existência da condictio indebiti, que outorgava a 

possibilidade de restituição da prestação efetuada por erro escusável ou causa 

inexistente. Além desta, havia a condictio sine causa em sentido estrito e ob causam 

finitam, que possibilitava a repetição do que fosse dado em razão de uma relação extinta 

                                                 
30 NANNI, Giovanni Ettore. Enriquecimento sem causa. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 17. 
31 “A lei Silia introduz o processo mais simples da ‘condictio’ para a cobrança de quantias certas de 

dinheiro, e a lei Calpurnia estende o mesmo processo às ações versando sobre outras coisas certas, 
diferentes do dinheiro. O termo ‘condictio’ origina-se de aviso ou notificação feitos pelo credor, 
propondo ao devedor a aceitação dum juiz no prazo de trinta dias; o prazo permite ao devedor com 
crédito a obtenção do dinheiro necessário para exonerar-se. A lei permite ao credor de soma de dinheiro 
estipular do devedor um terço da importância reclamada caso se comprove a falta de fundamento da 
resistência deste (‘sponsio tertiae partis’). O credor, por sua vêz, promete pagar um terço a mais caso o 
devedor seja absolvido.” (CORREA, Alexandre Augusto de Castro. Existiu, em Roma, direito 
comercial? Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, v. 65, p. 67-
103, 1970, p. 96). 

32 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições do Direito Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2005. v. 2, p. 
287. 

33 NANNI, Giovanni Ettore. Op., cit., p. 20-21. 
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ou inexistente, em caráter subsidiário às demais hipóteses tipificadas no direito da 

época. 

Outra contribuição do legado romano decorre da instituição da actio de in rem 

verso, surgida para garantir o direito ao ressarcimento daqueles que celebravam 

negócios com incapazes na sociedade da época, como filhos ou escravos de terceiros, 

por exemplo, e se viam impossibilitados de reclamar seu crédito, já que tal obrigação 

não poderia atingir o pater famílias, que assim se beneficiava pela obrigação 

inadimplida. A ação visava o ressarcimento na medida do enriquecimento indevido e, 

de acordo com Giovanni Nanni34, o uso reiterado da actio de in rem verso resultou no 

alargamento de seu campo de aplicação, posteriormente, na época justiniana. 

Com base nesse instituto é que os modernos construíram a teoria do 

enriquecimento sem causa, e então passaram a lhe atribuir contornos mais específicos 

diante da complexidade natural ao tema. 

Segundo Caio Mário35, os autores do Código de Napoleão tomaram as palavras 

de Justiniano como fundamentais, e assim reduziram a teoria das condictiones sine 

causa ao recebimento indevido. O autor ressalta, no entanto, que não há dúvida de que a 

ideia do enriquecimento sem causa domina numerosos artigos do Código Civil francês, 

muito embora seus redatores não o mencionem expressamente, parecendo haverem-no 

deliberadamente omitido36. O autor enumera as seguintes condições para a configuração 

do enriquecimento sem causa: 

 
Assim é que, segundo a jurisprudência francesa, exigem-se cinco condições 
para que se considere o enriquecimento sem causa fonte de obrigações: 1º) o 
empobrecimento de um e o correlativo enriquecimento de outro; 2º) ausência 
de culpa do empobrecido; 3º) ausência do interesse pessoal do empobrecido; 
4º) ausência da causa; 5º) subsidiariedade da ação de locupletamento (de in 
rem verso), isto é, ausência de uma outra ação pela qual o empobrecido possa 
obter o resultado pretendido.37  
 

Giovanni Nanni 38  registra, ainda, o desenvolvimento histórico da law of 

restitution no regime da common law na Inglaterra e no direito norte-americano, que 

não tem origem no direito romano, mas consagrou fundamento jurídico em tudo 

semelhante. O common law foi desenvolvido a partir do século XII, tornando-se uma 

técnica cada vez mais hermética, limitada pelo quadro rígido dos writs, até que, a partir 

                                                 
34 NANNI, Giovanni Ettore. Op., cit., p. 25. 
35 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Op., cit., p. 288. 
36 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Op., cit., p. 289. 
37 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Op., cit., p. 290. 
38 NANNI, Giovanni Ettore. Op., cit., p. 49. 
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do século XV, surgiu uma nova forma de recorrer diretamente ao rei, chamada equity. 

Entre 1873 e 1875 os Judicature Acts passaram a garantir que os princípios da common 

law e as regras da equity pudessem ser invocadas perante jurisdição única e uma única 

ação, aproximando-se, assim, da característica da subsidiariedade da ação de 

enriquecimento originada do Direito Romano. 

Nos Estados Unidos, o papel dos Restatements of law, uma espécie de digesto 

editado com fundamento na jurisprudência, foi fundamental para a unificação do tema, 

entre os quais se destaca o Restatement of restitution, publicado em 1937. No parágrafo 

1º do documento consta: “A person who has unjusttly enriched at the expense of 

another is required to make restitution to the other”39. 

O Código Civil alemão (Burgerliches Gesetzbuch – BGB) também dispõe sobre 

o enriquecimento injusto entre o § 812 e o § 822. A ação de enriquecimento na 

Alemanha não é considerada necessariamente subsidiária, tendo em vista ainda o prazo 

prescricional de trinta anos para o pedido de restituição veiculado por intermédio dessa 

modalidade processual (§ 195 do BGB) 40. 

Assim, a vedação ao enriquecimento sem causa se difundiu como premissa 

onipresente no regramento jurídico regente do direito das obrigações nos mais diversos 

ordenamentos ao redor do mundo. No Brasil não foi diferente, como se analisará em 

seguida. 

 

3.1 Natureza jurídica da vedação ao enriquecimento sem causa 

 

Como se verá mais detidamente no próximo tópico, o atual Código Civil 

Brasileiro consagrou expressamente a vedação ao enriquecimento sem causa, 

caracterizando o fato como ilícito em razão do empobrecimento de terceiro, de maneira 

autônoma à regulamentação do pagamento indevido e do dever de restituí-lo. 

O fundamento que norteia o surgimento deste dever legal de ressarcir o 

locupletamento indevido não se encontra, contudo, expresso no corpo normativo da 

Constituição Federal, vale dizer, a Constituição não consigna a vedação ao 

enriquecimento sem causa entre seus princípios expressos. 

Por outro lado, o instituto visa estabelecer o equilíbrio nas relações jurídicas 

patrimoniais e a paz social na sociedade politicamente organizada, o que transparece 

                                                 
39 NANNI, Giovanni Ettore. Op., cit., p. 61-62. 
40 NANNI, Giovanni Ettore. Op., cit., p. 66. 
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íntima relação com os princípios constitucionais da equidade, razoabilidade, segurança 

jurídica e da moralidade, entre outros. 

Para Celso Antônio Bandeira de Mello 41 , o instituto da vedação ao 

enriquecimento sem causa possui status de princípio geral do direito, que permeia toda 

a seara do sistema jurídico vigente, mesmo não estando expresso no texto normativo 

constitucional. 

Para Orlando Gomes42, o enriquecimento sem causa é princípio segundo o qual 

deve- se restituir a vantagem patrimonial quem a obteve injustificadamente. Afirma, 

ainda, que as disposições sobre o pagamento indevido constituem importante 

contribuição à aplicação do princípio condenatório do enriquecimento sem causa. 

Silvio Rodrigues43 sustenta que o repúdio ao enriquecimento indevido estriba-se 

no princípio maior da equidade, que não permite o ganho de um, em detrimento de 

outro, sem uma causa que o justifique. A tese, hoje, preferida pela doutrina brasileira, 

segundo o autor, é a da admissão do princípio genérico de repulsa ao indevido 

enriquecimento sem causa.  

O professor Giovanni Nanni44 destaca que o princípio do enriquecimento sem 

causa não se limita à aplicação supletiva no ordenamento, mas sim se reveste como um 

                                                 
41  “[...] 5. Enriquecimento sem causa é o incremento do patrimônio de alguém em detrimento do 

patrimônio de outrem, sem que, para supeditar tal evento, exista uma causa juridicamente idônea. É 
perfeitamente assente que sua proscrição constitui-se em um princípio geral do direito. [...] Sublinhe-se 
que os princípios gerais do direito estão subjacentes ao sistema jurídico-positivo, não porém, como um 
dado externo, mas como uma inerência da construção em que se corporifica o ordenamento em sua 
complexidade íntegra, trazem, nas respectivas composturas, ora mais ora menos visivelmente, a 
absorção dos valores que se expressam nos sobreditos princípios. Igualmente felizes são as averbações 
de O. A. BANDEIRA DE MELLO ao anotar que tais princípios “se infiltram no ordenamento jurídico 
de dado momento histórico” ou que traduzem “o mínimo de moralidade que circunda o preceito legal, 
latente na fórmula escrita ou costumeira” e ao ressaltar que são “as teses jurídicas genéricas que 
informam o ordenamento jurídico-positivo do Estado”, conquanto não se achem expressadas em texto 
legal específico. No exemplário de tais princípios gerais, o autor menciona, entre outros, o de que 
ninguém deve ser punido sem ser ouvido, o do enriquecimento sem causa, o de que ninguém pode se 
beneficiar da própria malícia etc. (Princípios Gerais do Direito Administrativo, vol I, pás. 406-407, Ed. 
Forense, 2ª ed., 1979).” (Cf. MELLO, Celso Antônio Bandeira de. O princípio do enriquecimento sem 
causa em direito ad-ministrativo. Revista de Direito Administrativo: RDA, Rio de Janeiro, n. 210, p. 
25-35, out/dez. 1997, p. 28.) 

42 GOMES, Orlando. Op., cit., p. 300. 
43 RODRIGUES, Silvio. Direito civil: parte geral das obrigações. 24 ed. São Paulo: Saraiva, 1996. v. 2, p. 

159. 
44 “Se a ordem civil-constitucional assegura a livre iniciativa, a autonomia privada e outros elementos 

indispensáveis a fim de garantir uma equilibrada relação negocial, com esteio na função social do 
contrato, a proibição do enriquecimento sem causa é um princípio congênito. [...] A vedação do 
enriquecimento sem causa é um princípio norteador do direito obrigacional, que possui fundamento na 
Constituição Federal e legislação infraconstitucional, possibilitando o seu uso como uma fonte 
obrigacional por meio da ação de enriquecimento e com supedâneo a qualquer medida litigiosa.” 
(NANNI, Giovanni Ettore. Op., cit., p. 141-142). 
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efetivo mandamento com conteúdo normativo, amparado na garantia da dignidade da 

pessoa humana, expressa no caput do artigo 170 da Constituição Federal de 1988, da 

liberdade, da justiça comutativa e da justiça social, da solidariedade e dos deveres 

acessórios de cooperação entre as partes da relação obrigacional, além da boa-fé 

objetiva, do equilíbrio econômico e da função social do contrato. O autor conclui45 pela 

natureza dúplice do instituto, tanto como princípio, quanto como norma. 

Vê-se que a definição mais precisa da natureza jurídica do instituto do 

enriquecimento sem causa é debatida na doutrina, sendo aceita, de maneira geral, sua 

caracterização como um princípio geral do direito, inerente ao ordenamento, com 

característica de cláusula geral, ora aplicando-se como princípio, ora como norma. 

Destaca-se a relação intrínseca entre a vedação ao enriquecimento sem causa 

com o direito obrigacional, exercendo a função de impedir o correspondente 

recebimento indevido, o que justifica a sua reiterada aplicação em matéria de restituição 

do pagamento do ICMS indevido, como se verá adiante. 

 

3.2 A vedação ao enriquecimento sem causa no Código Civil Brasileiro como fonte 

de obrigação 

 

O Código Civil Brasileiro, desde de 1916, positivou o entendimento segundo o 

qual todo aquele que recebeu o que não lhe era devido fica obrigado a restituir, cabendo 

ao reclamante a prova do cometimento do erro no pagamento indevido46.  

Apesar disso, o referido Código Civil de 1916 não tratou expressamente da 

noção do enriquecimento sem causa. Clóvis Beviláqua47, autor desse Código, optou por 

                                                 
45  “Conquanto reconhecendo a dificuldade na assimilação de uma única natureza jurídica ao 

enriquecimento sem causa, entende-se que ele possui um caráter dúplice, podendo ser configurado, 
conforme a hipótese, como fonte obrigacional ou como princípio. A forma usual de tipificação do 
enriquecimento sem causa é como um ato unilateral, que gera uma fonte obrigacional, consubstanciada 
na ação de enriquecimento, destinada a outorgar ao empobrecido a compensação financeira oriunda do 
desequilíbrio patrimonial sofrido. [...] Visualizando o enriquecimento sem causa como princípio, 
denota-se uma variada esfera de ação, em que um grande número de situações podem dele socorrer-se, 
tornando-o um remédio fundamental no direito obrigacional.” (Cf. NANNI, Giovanni Ettore. Op., cit., 
p. 198.) 

46 O texto do Código de 1916 assim dispunha: “Art. 964 - Todo aquele que recebeu o que lhe não era 
devido fica obrigado a restituir. A mesma obrigação incumbe ao que recebe dívida condicional antes de 
cumprida a condição. Art. 965 - Ao que voluntariamente pagou o indevido incumbe a prova de tê-lo 
feito por erro.” (BRASIL. Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916. Código Civil dos Estados Unidos do 
Brasil (revogado). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L3071.htm. Acesso em: 
20 fev. 2019). 

47 “Por mais que variemos as hipóteses, veremos que o direito e a equidade podem plenamente satisfazer, 
sem criarmos, nos Códigos Civis, mais esta figura de causa geradora de obrigação, ou seja uma relação 



30 
 

não prescrever expressamente o instituto do enriquecimento sem causa como cláusula 

geral no código, inspirado pelo modelo francês, ao argumento de que o conceito de 

pagamento indevido traduz uma ideia clara, enquanto que o enriquecimento sem causa 

seria figura abstrata e genérica demais para ser positivada no código. 

Nada obstante, observam-se no Código de 191648 diversas especificações do 

enriquecimento sem causa, que foram mantidas no Código atual, como o artigo 931 

(atual artigo 305) que garante ao terceiro não interessado, que paga a dívida em seu 

próprio nome, o direito a reembolsar-se do que pagar, mas sem sub-rogar-se nos direitos 

do credor. O artigo 968 (atual artigo 879), que determina que aquele que houver 

recebido em pagamento um imóvel e o aliena de boa-fé, por título oneroso, responde 

apenas pelo preço recebido. O artigo 936 (atual artigo 310) o qual diz que o pagamento 

feito ao incapaz somente é válido quando provado que o pagamento em favor dele 

reverteu; os artigos 516 e 517 (atuais artigos 1219 e 1220) que tratam acerca das 

benfeitorias, afirmando que o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das 

benfeitorias necessárias e úteis (com direito de retenção), bem como ao levantamento 

das benfeitorias voluptuárias quando não pagas e não causar deterioramento à coisa, 

entre outras hipóteses. 

Giovanni Nanni49 afirma que é ampla a figura do enriquecimento sem causa, 

tratando-se de conceito elástico e indeterminado, cuja definição no caso concreto 

dependerá das vicissitudes da situação hipotética submetida à apreciação. São 

possibilidades de enriquecimento o proveito obtido, a diminuição do passivo, também 

chamado de enriquecimento negativo, e a vantagem não patrimonial. 

A introdução do instituto no diploma acontece apenas com o advento da Lei 

10.406/2002, conjuntamente com a nova previsão do pagamento indevido, agora 

dispostos no Título VII (Dos atos unilaterais), Capítulo III (arts. 876 a 883) e Capítulo 

IV (arts. 884 a 886), respectivamente. 

                                                                                                                                               
obrigacional abstrata e genérica. [...] E se assim é, se não se pode, numa fórmula geral, indicar quando 
o enriquecimento é injusto ou sem causa; se aqui fala mais alto a equidade para restabelecer o equilíbrio 
dos interesses e dar satisfação aos reclamos da verdadeira justiça; e se, finalmente, os casos, que 
escapam às aplicações diversas das regras especiais relativas às variadas relações de direito, entram no 
círculo da restituição do pagamento indevidamente recebido, contentemo-nos com esta ideia, que é 
clara, segura e exata.” (Cf. BEVILÁQUA Clóvis. Op., cit., p. 100-101.) 

48  BRASIL. Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil 
(revogado). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L3071.htm. Acesso em: 20 fev. 
2019. 

49 NANNI, Giovanni Ettore. Op., cit., p. 256-258. 
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Portanto, o Código Civil de 200250 inovou ao prever em seu texto a figura 

jurídica do enriquecimento sem causa como fonte de obrigação, consignando a primeira 

referência expressa ao instituto na legislação civil brasileira, com o seguinte teor: 

Art. 884 - Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será 
obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores 
monetários. 
Parágrafo único. Se o enriquecimento tiver por objeto coisa determinada, 
quem a recebeu é obrigado a restituí-la, e, se a coisa não mais subsistir, a 
restituição se fará pelo valor do bem na época em que foi exigido. 
Art. 885. A restituição é devida, não só quando não tenha havido causa que 
justifique o enriquecimento, mas também se esta deixou de existir. 
Art. 886. Não caberá a restituição por enriquecimento, se a lei conferir ao 
lesado outros meios para se ressarcir do prejuízo sofrido.  

 
Orlando Gomes51 esclarece que o enriquecimento sem causa figura isoladamente 

como fonte autônoma das obrigações, e constitui causa eficiente da obrigação daquele 

que injustamente enriqueceu de restituir o empobrecido. 

O dever de restituir o recebimento indevido de coisa alheia se assemelha 

também com a disposição legal acerca da figura da descoberta de coisa alheia perdida 

(res deperdita), disciplinada entre os artigos 1.233 e 1.237 do Código Civil. A lei 

determina que quem quer que ache coisa alheia perdida há de restituí-la ao dono ou 

legítimo possuidor, tendo direito a uma recompensa não inferior a cinco por cento do 

seu valor. 

O Código Civil disciplina, ainda, que é passível de aquisição pelo particular a 

res nullis, que é coisa de ninguém, algo que nunca foi propriedade de alguém antes, nos 

termos do artigo 1.263. Da mesma forma se permite a aquisição da res dereclictae, isto 

é, coisa abandonada, a qual o dono não quer mais, com base no mesmo artigo52. 

Segundo Giovanni Nanni53, há casos excepcionais em que o enriquecimento sem 

causa tem lugar mesmo que não haja o empobrecimento correlato. Seria o caso de 

sujeito que presta informação de grande valia para o enriquecido, e não tem nenhuma 

                                                 
50 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Diário Oficial da república 

Federativa do Brasil. Brasília, DF, 11 jan. 2002. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm. Acesso em: 20 fev. 2019. 

51 “A figura do enriquecimento sem causa pode ser isolada como fonte autônoma das obrigações. Não é a 
lei que, direta e imediatamente, faz surgir a obrigação de restituir. Não é a vontade do enriquecido que a 
produz. O fato condicionante é o locupletamento injusto. Evidentemente, o locupletamento dá lugar ao 
dever de restituir, porque a lei assegura ao prejudicado o direito de exigir a restituição, sendo, portanto, 
a causa eficiente da obrigação do enriquecido; mas assim é para todas as obrigações que se dizem 
legais.” (Cf. GOMES, Orlando. Op., cit., p. 303.) 

52 OLIVEIRA, Álvaro Borges de; LACERDA, Emanuela Cristina Andrade. A descoberta no Código 
Civil. Âmbito Jurídico, Rio Grande, ano 9, n. 28, abr. 2006. Disponível em: http://www.ambito-
juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=1073. Acesso em: 20 fev. 
2019. 

53 NANNI, Giovanni Ettore. Op., cit., p. 275. 
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perda relativa à mesma. Também é o caso de inexistência de empobrecimento quando 

das vantagens não patrimoniais, que não afetam materialmente os sujeitos, mas que 

também são consideradas como causas de enriquecimento sem justo motivo. 

De acordo com Washington de Barros Monteiro54, o enriquecimento só pode ter 

como base, ou causa, a lei ou o contrato; caso contrário, seria esse considerado 

locupletamento injustificado em qualquer hipótese não abrangida por tais causas 

jurídicas. 

É preciso ficar atento, ainda, ao fato de que a vedação ao enriquecimento sem 

causa não se confunde com a figura do enriquecimento ilícito, prevista no âmbito do 

Direito Administrativo, tipificada nas hipóteses do artigo 9º da Lei nº 8.429/9255 , 

chamada de Lei de Improbidade Administrativa. 

Como se observa, portanto, a vedação ao enriquecimento sem causa no Direito 

Civil é fonte autônoma de obrigações e, como tal, dá ensejo a diversas formas de 

aplicação em casos concretos, como se analisará a seguir. 

 

3.2.1 Aplicação da vedação ao enriquecimento sem causa no direito privado 

 

O teor da jurisprudência firmada sobre a aplicação, na prática, da vedação ao 

enriquecimento sem causa, nas mais diversas relações de direito privado, corrobora com 

a natureza de princípio ou cláusula geral do instituto, mesmo antes de sua positivação 

no Código Civil de 200256. 

                                                 
54 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil: direito das obrigações. 34. ed. rev. e 

atual. São Paulo: Saraiva, 2003. v. 5, p. 441. 
55  Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir qualquer 

tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou 
atividade nas entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e notadamente: [...]. (BRASIL. Lei nº 8.429, 
de 2 de junho de 1992. Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de 
enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública 
direta, indireta ou fundacional e dá outras providências. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8429.htm. Acesso em: 20 fev. 2019). 

56 Nesse sentido: “ENRIQUECIMENTO ILÍCITO (OU SEM CAUSA) - PRESCRIÇÃO - CORREÇÃO 
MONETÁRIA - I. Não se há negar que o enriquecimento sem causa é fonte de obrigações, embora não 
venha expresso no Código Civil, o fato é que o simples deslocamento de parcela patrimonial de um 
acervo que se empobrece para outro que se enriquece é o bastante para criar efeitos obrigacionais. (...).” 
(BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Resp 11.025 – SP. Relator: Ministro Waldemar Zveiter, 3ª T, 
DJU, 24 fev. 1992). 
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Verifica-se assim, por exemplo, a vedação ao enriquecimento sem causa sendo 

comumente invocada como parâmetro para fixação de indenizações, como aquela a ser 

paga a título de danos morais57.  

O artigo 947 do Código Civil de 2002 esclarece que a primordial forma a ser 

observada na reparação dos danos deve ser a reposição específica do estado anterior ou 

restituição in natura. O artigo 944 estabelece que a indenização mede-se pela extensão 

do dano, enquanto o artigo 402 esclarece as hipóteses de reparação de danos 

efetivamente sofridos, de danos emergentes, e também de lucros cessantes. 

De acordo com Giovanni Nanni58, é nesse contexto que se situa a possibilidade 

de atuação como princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, uma vez que, se a 

indenização a ser fixada fugir dos parâmetros instituídos pela legislação civil, 

outorgando-se montante superior ao dano lesado, este será contemplado com quantia 

indevida, caracterizando, portanto, locupletamento indevido. 

A vedação ao enriquecimento sem causa também é fundamento comumente 

utilizado para a invalidação de negócio jurídico, mormente quando verificado ilegítimo 

desequilíbrio contratual, na esteira do artigo 182 do Código Civil de 2002, o qual 

estipula que, sendo anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em 

que antes dele se achavam e, não sendo possível, serão indenizadas com o equivalente. 

É o caso, por exemplo, de negócios jurídicos nulos ou anuláveis que produzem efeitos 

concretos entre as partes, sendo possível que, em razão do vício na relação negocial, 

uma das partes aufira vantagem patrimonial indevida em desfavor da outra59. 

                                                 
57 Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PLANO DE SAÚDE (...) – NEGATIVA DE 
COBERTURA – [...] DANOS MORAIS – Insurgência da ré para afastar a caracterização ou a redução 
do valor arbitrado – Inadmissibilidade – [...] ‘Quantum’ indenizatório de R$ 14.000,00 não comporta a 
redução pretendida à luz das circunstâncias do caso - Ademais, o valor arbitrado nesta hipótese não 
ofendeu os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem 
causa – Sentença mantida - Recurso não provido.” (SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Apelação 
1007103-19.2015.8.26.0001. Relatora: Clara Maria Araújo Xavier, 8ª Câmara de Direito Privado; Foro 
Regional I - Santana - 8ª Vara Cível, julgado em: 26 nov. 2018, DJSP, 26 nov. 2018).  

58 NANNI, Giovanni Ettore. Op., cit., p. 361. 
59 Nesse sentido: “APELAÇÃO - CONSÓRCIO - TAXA ADMINISTRAÇÃO - LIMITE - PARCELAS 

MENSAIS - DESISTÊNCIA - RESTITUIÇÃO. [...]. Deve ser declarada nula a cláusula contratual que 
prevê a restituição das parcelas pagas somente após o encerramento do grupo, sob pena de caracterizar 
enriquecimento sem causa da administradora e desvantagem exagerada para o consumidor, traduzindo 
um desequilíbrio contratual.” (MINAS GERAIS. Tribunal de Justiça. Apelação Cível 
1.0702.07.407279-5/001. Relator: Desembargador Antônio Bispo, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgado em: 
6 maio 2010, publicação da súmula em: 25 maio 2010). 
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O instituto também é empregado na fixação do valor de aluguel em virtude da 

fruição de imóvel alheio60, como fundamento para imposição de ônus decorrente de 

reclamação trabalhista a Estado estrangeiro61 , e até mesmo na seara do direito de 

família, quando os tribunais passaram a reconhecer, em união estável, quando morria o 

homem, o direito da companheira à meação dos bens deixados em nome do varão 

resultante do esforço comum, ou a uma compensação pelos serviços domésticos 

prestados durante os anos de convivência, com fundamento na vedação ao 

enriquecimento sem causa dos herdeiros do varão, tal como exemplifica Fernando de 

Noronha62. 

O que se observa dos vários exemplos da aplicação prática do princípio da 

vedação ao enriquecimento sem causa nas relações obrigacionais privadas é o fato de 

que o instituo tem lugar como meio de controle de legalidade dos limites aplicáveis 

sobre os valores devidos entre as partes na relação obrigacional. 

 

3.2.2 Equidade como fundamento para a retenção do pagamento de obrigação 

judicialmente inexigível no Código Civil de 2002 

 

No âmbito do Direito Civil há hipóteses legais de vedação à repetição de 

pagamentos decorrentes de obrigações judicialmente inexigíveis, reconhecendo-se o 

direito do recebedor de reter o valor, nos termos do artigo 882 do Código Civil de 2002. 

É o que se chama também de “obrigação natural”.  

De acordo com ensinamento de Silvio Rodrigues, ao citar Colin et Capitant63:  

 

                                                 
60 Nesse sentido: “Extinção de condomínio. Aplicação do artigo 1.320 do Código Civil. Tendo imóvel 

permanecido na posse exclusiva dos réus, inegável o direito de recebimento de alugueres pela 
condômina, pena de caracterizar enriquecimento indevido. Possibilidade de fixação do valor do aluguel 
em fase de liquidação de sentença. Recurso desprovido.” (SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Apelação 
1006907-89.2015.8.26.0602. Relator: Araldo Telles, 30ª Câmara Extraordinária de Direito Privado; 
Foro de Sorocaba - 5ª Vara Cível, julgado em: 13 nov. 2018, publicado em: 30 nov. 2018).  

61 Nesse sentido: “EMENTA: IMUNIDADE DE JURISDIÇÃO - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - 
LITÍGIO ENTRE ESTADO ESTRANGEIRO E EMPREGADO BRASILEIRO – [...] Privilégios 
diplomáticos não podem ser invocados, em processos trabalhistas, para coonestar o enriquecimento sem 
causa de Estados estrangeiros, em inaceitável detrimento de trabalhadores residentes em território 
brasileiro, sob pena de essa prática consagrar censurável desvio ético-jurídico, incompatível com o 
princípio da boa-fé e inconciliável com os grandes postulados do direito internacional. [...]” (BRASIL. 
Supremo Tribunal Federal. RE 222368 AgR. Relator:  Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, 
julgado em: 30 abr. 2002, DJ, 14 fev. 2003. (PP-00086 EMENT VOL-02098-02 PP-00344).  

62 NORONHA, Fernando. Enriquecimento sem causa. Revista de Direito Civil Imobiliário, Agrário e 
Empresarial, São Paulo, v. 56, p. 51-79, abr./jun. 1991, p. 55-56. 

63 COLIN, Henri; CAPITAN, Ambroise Victor Charles apud RODRIGUES, Silvio. Direito Civil: dos 
contratos e das declarações unilaterais de vontade. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. v. 3, p. 417. 
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A obrigação natural é uma obrigação despida de sanção. O credor não pode 
executar o devedor. Este último fica, portanto, livre de cumpri-la ou não; é 
negócio entre ele e sua consciência. Apenas uma vez que ele reconheceu a 
existência de sua obrigação, ela se transforma em obrigação civil perfeita e, 
desde então, o pagamento que faz ao credor é válido e não pode ser repetido. 
 

Orlando Gomes64 adota o conceito das “obrigações imperfeitas” e sua divisão 

entre as obrigações naturais stricto sensu; os deveres morais e sociais65, e as obrigações 

secundárias, que integram obrigações perfeitas para lhe facilitar a execução, mas 

carecem de exigibilidade jurídica. O autor assinala que, em todos esses casos, há como 

consequência jurídica a irrepetibilidade do pagamento, única característica 

remanescente do Direito romano. 

A título de exemplo, o artigo 814 do Código Civil dispõe que as dívidas de jogo 

ou de aposta não obrigam a pagamento; mas não se pode recobrar a quantia, que 

voluntariamente se pagou, salvo se foi ganha por dolo, ou se o perdente é menor ou 

interdito. O artigo 815 assevera que não se pode exigir reembolso do que se emprestou 

para jogo ou aposta, no ato de apostar ou jogar. 

Outro exemplo é aquele trazido pelo artigo 883 do Código Civil, segundo o qual 

não terá direito à repetição aquele que deu alguma coisa para obter fim ilícito, imoral, 

ou proibido por lei. O parágrafo único desse artigo ainda estabelece que, neste caso, o 

que se deu reverterá em favor de estabelecimento local de beneficência, a critério do 

juiz.  

Nesse ponto, é notável que, diferentemente da retenção do pagamento indevido 

do tributo indireto em favor do Estado, na sistemática do artigo 166 do CTN, sob 

fundamento de que tal retenção atenderia ao interesse público, o Código Civil adotou 

                                                 
64 “No Direito romano, a obligatio naturalis, fundada, segundo alguns romanistas, no jus gentium, diferia 

da obligatio civilis exclusivamente por ser destituída de ação. Todos os demais efeitos da obrigação 
civil lhe eram atribuídos. O credor não podia compelir o devedor a cumpri-la, mas, se este pagava, 
defeso lhe era pleitear a restituição. Não se admitia repetisse o que se pagou.  [...] Assim, o efeito 
principal da obligatio naturalis era a soluti retentio, único sobrevivente no Direito moderno. Afora a 
carência de ação, a obligatio naturalis produzia outros efeitos da obrigação civil. O credor podia 
invocar a compensação: se houvesse conexão entre seu crédito e a coisa que quisesse reter, dado lhe era 
exercer o direito de retenção; a obrigação natural podia ser reforçada pela fiança ou pela hipoteca; e, 
finalmente, permitia-se que mediante novação fosse substituída por uma obrigação civil.” (GOMES, 
Orlando. Obrigações. 17. ed., rev., atual e aum. de acordo com código civil de 2002 e com a Lei de 
Falência 2005, por Edvaldo Brito. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 102.) 

65 “Tais são certos deveres de assistência, como os que existem entre parentes em grau que a lei não 
considera necessária a imposição da obrigação jurídica de prestar alimentos. Também se incluem entre 
esses deveres: a) o de remunerar, por gratidão, a quem prestou serviços espontâneos, insucetíveis de 
avaliação pecuniária; b) o de cumprir determinação de última vontade que não tenha sido expressa em 
testamento; c) o de pagar dívida julgada extinta; d) o de indenizar dano cujo ressarcimento não pode ser 
coativamente exigido; e) o de dar gorjetas, e tantos outros, baseados em usos sociais ou resultantes da 
convicção generalizada de que devem ser cumpridos.” (GOMES, Orlando. Op., cit., p. 106). 
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solução diversa ao endereçar o produto do pagamento indevido não suscetível de 

repetição, tal como tipificado no seu artigo 883, à uma instituição beneficente – e não ao 

Estado. 

A diferença na fundamentação para a disciplina do direito à soluti retentio pelo 

Código Civil, em contraposição ao artigo 166 do CTN, explicita-se ainda mais no caso 

do teor do artigo 882 do diploma civil, ao estabelecer que não se pode repetir o que se 

pagou para solver dívida prescrita. 

Sobre tal hipótese de retenção de pagamento indevido de dívida prescrita, Caio 

Mário da Silva Pereira66 aponta que, mesmo após a prescrição do direito de exigir a 

quitação da dívida, subsiste um liame moral que descaracteriza o próprio indébito no 

caso concreto, razão pela qual não se pode admitir a pretensão de repetição do 

pagamento. 

Acerca desse aspecto, o Código Tributário Nacional difere do Código Civil ao 

eleger a prescrição como causa extintiva do crédito tributário, no teor do artigo 156, 

inciso V, do CTN, de forma a não legitimar o direito de retenção do pagamento do 

tributo que já houver sido fulminado, previamente à ocorrência do pagamento, pela 

prescrição. Além disso, apenas o Código Civil contempla a hipótese de renúncia tácita 

da prescrição, quando esta se presume de fatos praticados pelo interessado que são 

incompatíveis com a prescrição, nos termos do artigo 191. 

O que se extrai da motivação utilizada pelo Código Civil para estabelecer 

hipóteses de soluti retentio de pagamento de obrigação judicialmente inexigível, em 

linhas gerais, é que todos os casos buscaram efetivar o princípio da equidade, afastando 

assim a caracterização do pagamento indevido nos casos de pagamentos inexigíveis, em 

especial quando remanesce a obrigação moral do devedor no caso concreto.  

 

3.3 O enriquecimento sem causa no Direito Público 

 

Partindo-se da premissa de que a vedação ao enriquecimento sem causa é 

também um princípio geral do direito – e não apenas princípio alocado em um de seus 

                                                 
66 “Aquele que solve dívida prescrita não pode repetir o pagamento. O débito é verdadeiro, mas a inércia 

do credor deixou que ele se desguarnecesse do tegumento protetor, e, por isso, tornou-se inexigível. O 
devedor, ao solvê-lo, nem incide em erro quanto à existência da obrigação nem se engana quanto ao seu 
objeto. A obrigação, juridicamente não reclamável, moralmente sobrevive, muito embora a paz social 
lhe permita recursar solvê-la. A equidade, entretanto, não tolera que seu pagamento seja repetido, uma 
vez que estaria a própria equidade natural a aconselhar ao devedor que efetuasse o pagamento.”  
(PEREIRA, Caio Mário da Silva. Op., cit., p. 302-303.) 
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braços: público ou privado – é de se concluir que este também se aplica ao Direito 

Administrativo67. 

Aponta Celso Antônio Bandeira de Mello que o instituto se aplica ao direito 

administrativo em razão, justamente, da referida configuração, conforme é 

frequentemente reconhecido pela doutrina internacional sobre o tema. 

O autor destaca que a vedação ao enriquecimento sem causa da Administração 

Pública, de maneira diversa ao que ocorre com a vedação imposta ao particular no 

âmbito do Código Civil, não encontra expressão textual no ordenamento jurídico pátrio. 

Sobre essa lacuna, menciona que a solução adequada, no Brasil, é a da responsabilidade 

do Estado, com base na correspondente previsão constitucional do artigo 37, §6º da 

Carta Magna68, consagrada de maneira “ampla e generosa”. 

De acordo com Giovanni Nanni69, se por expressa disposição constitucional, a 

Administração Pública direta, indireta e fundacional, de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios deve obediência, entre outros, ao 

princípio da legalidade, não se vislumbra lícito sustentar que o Poder Público está isento 

de obediência à regra que veda o locupletamento injusto. 

Acrescente-se, ainda, conforme a lição de Hely Lopes Meirelles70, que o dever 

da administração em ressarcir o patrimônio do empobrecido, em tais circunstâncias, 

possui fundamento no dever moral de indenizar o benefício auferido pelo Estado, que 

não pode tirar proveito da atividade particular sem o correspondente pagamento. 

                                                 
67 “[...] Judiciosamente, entretanto, GUIDO FALZONE, depois de mencionar também o art. 2.041 do 

Cód. Civil italiano, que embasa a “actio de in rem verso” nos casos de enriquecimento sem causa, bem 
como sua aplicabilidade contra a Administração Pública e a resposta positiva que lhe dá “a 
generalidade dos autores”, observa, com inquestionável acerto, que a citada regra do Código Civil não 
se constitui em um princípio a ser analogicamente aplicado ao direito público, mas que se trata de 
“um princípio geral do nosso ordenamento jurídico e que, como tal, deve aplicar-se perante todos os 
sujeitos dele, independente da natureza jurídica deles” “Le Obligazione dello Stato”, pag. 154, Giuffrè 
Ed., Milano, 1960). [...] Ao enunciar princípios gerais de direito administrativo, o eminente mestre 
coimbrão AFONSO RODRIGUES QUEIRÓ, refere o princípio do “não locupletamento à custa alheia” 
(Lições de Direito Administratico, vol I, pag. 310, Coimbra, 1976). [...] Na 2ª edição do reputadíssimo 
“Traité des Contracts Administratifs” (LGDF, Paris, 1983) de autoria de ANDRÈ DE LAUBADÈRE, 
FRANK MODERNE e PIERRE DEVOLVÈ [...] registra que o enriquecimento sem causa o qual dá 
lugar à ação de in rem verso em proveito do empobrecido, constitui “um princípio geral do direito, 
aplicável sem texto ao direito administrativo” [...].”  (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. O princípio 
do enriquecimento sem causa em direito admi-nistrativo. Revista de Direito Administrativo: RDA, 
Rio de Janeiro, n. 210, p. 25-35, out/dez. 1997, p. 28. 

68 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. O princípio do enriquecimento sem causa em direito admi-
nistrativo. Revista de Direito Administrativo: RDA, Rio de Janeiro, n. 210, p. 25-35, out/dez. 1997, p. 
29-30. 

69 NANNI, Giovanni Ettore. Op., cit., p. 428. 
70 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 10. ed. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 1984, p. 192. 
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Notável, portanto, a correspondência constitucional do instituto, no que toca à 

responsabilidade do Estado, com o caput do artigo 37 da Constituição da República de 

1988. 

Celso Antônio Bandeira de Mello ressalta que, para excepcionar a vedação ao 

enriquecimento sem causa no âmbito da Administração Pública, será necessária a 

produção de prova robusta e substanciosa de que o empobrecido obrou com má-fé, 

concorrendo, deliberada e maliciosamente para a produção do ato viciado do qual 

esperava captar vantagem indevida, sem a qual seria iníquo sonegar-lhe a recomposição 

do desgaste patrimonial decorrente de relação jurídica travada com o patrocínio do 

Poder Público, sob a égide de sua autoridade jurídica, mas depois considerada 

inválida71. 

 

3.3.1 A vedação ao enriquecimento sem causa como hipótese de retenção pelo Estado 

do pagamento indevido de imposto indireto 

 

Não há dúvida quanto à ocorrência de enriquecimento sem causa do Estado na 

hipótese de retenção do pagamento indevido de tributo. Isso porque o pagamento 

indevido a título de tributo necessariamente decorre do empobrecimento indevido do 

contribuinte, na medida em que transferiu seu patrimônio ao ente fiscal fora dos limites 

permitidos pela legalidade. Em síntese, para fins de repetição do indébito tributário, a 

vedação ao enriquecimento sem causa do Estado é decorrência direta da inobservância 

do princípio da legalidade. 

Conforme ressalta José Eduardo Soares de Melo72 a repetição de indébito tem 

fundamento na vedação ao enriquecimento sem causa, instituto com raízes na teoria 

geral do direito. Já a restituição do tributo pago indevidamente, especificamente, tem 

fundamento na Constituição Federal, em atenção ao princípio da tipicidade. 

                                                 
71  MELLO, Celso Antônio Bandeira de. O princípio do enriquecimento sem causa em direito ad-

ministrativo. Revista de Direito Administrativo: RDA, Rio de Janeiro, n. 210, p. 25-35, out/dez. 
1997, p. 33. 

72 “A repetição do indébito tem assento no enriquecimento sem causa, instituto com raízes na teoria geral 
do direito, consistente em restituir valores indevidamente recolhidos aos cofres públicos. Na verdade, a 
expressão restituição do tributo é equivocada porque tributo devido não é restituível; o que se restitui é 
uma quantia oferecida ao Erário rotulada incorretamente como tributo, mas que não atende aos 
pressupostos formais e materiais desta exação. [...] Todavia, o direito à restituição do tributo pago 
indevidamente tem fundamento na Constituição Federal, na medida em que positivou-se a inadequação 
do recolhimento de valores em desconformidade com o princípio da tipicidade.” (MELO, José Eduardo 
Soares de. Repetição do indébito e compensação. In: MACHADO, Hugo de Brito (coord.). Repetição 
do indébito e compensação no direito tributário. São Paulo: Dialética, 2001, p. 232-233). 



39 
 
Aliomar Baleeiro 73  atribui a restituição do indébito tributário ao “velho e 

universal princípio do Direito, atribuído a Pomponio”, que não tolera locupletamento 

indevido com alheia jactura, associando-se à doutrina de Clóvis Beviláqua sobre a 

desnecessária positivação do instituto para que se reconheça sua ampla vigência no 

ordenamento jurídico. 

O princípio do não confisco também é invocado como espécie de vedação ao 

enriquecimento sem causa do Estado em matéria tributária, conforme são as palavras de 

Estevão Horvath74, citando Sacha Calmon. 

Como exemplo da aplicação prática desse pressuposto, a Primeira Seção do STJ, 

em sede de recurso especial submetido ao regime do art. 543-C do CPC/1973, pacificou 

entendimento no sentido de que, em relação ao exercício do direito de crédito do IPI 

postergado pelo fisco, "ocorrendo a vedação ao aproveitamento desses créditos, com o 

consequente ingresso no Judiciário, posterga-se o reconhecimento do direito pleiteado, 

exsurgindo legítima a necessidade de atualizá-los monetariamente, sob pena de 

enriquecimento sem causa do Fisco"75. 

Outro exemplo diz respeito ao reconhecimento de que a retenção do pagamento 

indevido de tributo que já foi regularmente recolhido, além de configurar hipótese de 

bis in idem, também resulta em enriquecimento indevido do Estado76. 

Por outro lado, o fundamento de validade da restrição contida no artigo 166 do 

CTN também reside justamente na pretensa efetivação da vedação ao enriquecimento 

                                                 
73 BALEEIRO, Aliomar; DERZI, Misabel de Abreu Machado. Direito Tributário Brasileiro: CTN 

comentado. 14. ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 1288. 
74 “SACHA CALMON NAVARRO COELHO resume de forma muito feliz esta idéia [a de que o tributo 

não é classificado por sua finalidade], a qual exprime perfeitamente o nosso pensar: “Se o Estado, 
tirante a sua condição de donatário, não está nem arrecadando bens pecuniários vacantes nem 
recebendo multas nem sendo indenizado em tempo de guerra ou paz, nem percebendo pecúnia ex 
contractu, tudo o mais que entre como receita, excluídas as ‘entradas’ de caixa, tais como cauções e 
fianças, ou é tributo ou é enriquecimento sem causa. A questão é de ontologia jurídica e não de técnica 
legislataiva”. Ressalte-se que enriquecimento sem causa, por parte do Estado, é confisco.” 
(HORVATH, Estevão. O princípio do não-confisco no direito tributário. São Paulo: Dialética, 2002, 
p. 98.) 

75 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1035847/RS. Relator: Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, 
julgado em: 24 jun. 2009, DJe, 3 ago. 2009. 

76 Nesse sentido: “[...] ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. RECOLHIMENTO TARDIO DO 
TRIBUTO. AUTO DE LANÇAMENTO POR INFRAÇÃO. POSSIBILIDADE QUANTO À MULTA. 
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARCIALMENTE PROVIDA. Devido o recolhimento do diferencial 
de alíquota desde o ingresso da mercadoria no Estado, o pagamento do tributo em data posterior não 
impede a lavratura do auto de infração para a cobrança da multa resultante do atraso. Apenas o 
pagamento do principal, já recolhido, não pode ser exigido, sob pena de configuração de bis in idem, 
com enriquecimento ilícito do Estado.” (RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. Agravo de 
Instrumento nº 70059907717. Relator: Desembargador Marcelo Bandeira Pereira, Vigésima Primeira 
Câmara Cível, julgado em: 13 ago. 2014). 
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sem causa do contribuinte de direito que, caso não tenha comprovadamente arcado com 

o ônus a que objetiva restituir, não poderia pleitear tal restituição, sob pena de incidir 

em enriquecimento sem causa. Esse é o entendimento do professor Sacha Calmon sobre 

a matéria77. 

Gabriel Lacerda Troianelli78 faz uma reflexão relevante quanto à qualidade do 

enriquecimento injustificado do Estado que, diferentemente do enriquecimento 

injustificado do particular, será sempre ilícito. 

Em matéria de repetição de indébito de imposto de incidência indireta, com 

enfoque no artigo 166 do CTN, a vedação ao enriquecimento sem causa constitui uma 

restrição imposta àquele que realizou o pagamento indevido, mas que não assumiu, 

comprovadamente, o ônus do indébito, por tê-lo repassado a terceiro. Nesse contexto, 

impossível não reconhecer que se trata de dispositivo que visa à aplicação prática da 

vedação ao enriquecimento sem causa, neste caso, do contribuinte de direito quando 

este não comprova o seu correlato empobrecimento injusto.  

Ao impor o ônus probatório ao reclamante do indébito indireto, mesmo sendo 

este o autor do pagamento indevido, a norma do artigo 166 do CTN transparece 

verdadeira presunção legal de que, a priori, o contribuinte de direito é parte ilegítima 

para reclamar o indébito porque presumivelmente repassou o indébito a terceiro. 

Entre os autores que defendem a inexistência de enriquecimento sem causa 

presumido do contribuinte de direito como óbice para a restituição do pagamento 

indevido do imposto indireto, destaca-se a posição de Schoueri79 que, citando a doutrina 

de Cosciani, defende que a eventual translação dos impostos não pode ser presumida 

                                                 
77 “O CTN está rigorosamente correto. Não seria ético, nem justo, devolver o tributo indevido a quem não 

o suportou. Seria enriquecimento sem causa. Por isso mesmo, exige a prova da não-repercussão, ou 
então a autorização do contribuinte de fato, o que suportou o encargo, para operar a devolução ao 
contribuinte de jure, o sujeito passivo da relação jurídico-tributária.” (COÊLHO, Sacha Calmon 
Navarro. Curso de Direito Tributário Brasileiro. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 816). 

78 “Enquanto a moralidade é para o contribuinte, sob o aspecto jurídico positivo constitucional, questão de 
consciência, é para o Estado imperativo jurídico. Assim, embora o enriquecimento injustificado por 
parte do contribuinte possa ser imoral, não será, necessariamente, ilícito. Já o enriquecimento 
injustificado por parte do Estado será, além de imoral, necessariamente ilícito, pois 
constitucionalmente vedado. O mesmo ocorre com a legalidade, que consiste, para o cidadão, em 
poder fazer ou deixar de fazer tudo sobre o que a lei não disponha de forma contrária, e, para o Estado, 
em fazer somente aquilo que a lei determine. Daí resulta que o enriquecimento injustificado não seja, 
pelo direito, em princípio vedado ao cidadão, mas seja ao Estado, não sendo, portanto, incompatível 
com o nosso sistema jurídico o enriquecimento injustificado por parte do cidadão, mas sim o 
enriquecimento injustificado por parte do Estado.” (TROIANELLI, Gabriel Lacerda. Repetição do 
indébito, compensação e ação declaratória. In: MA-CHADO, Hugo de Brito (coord.). Repetição do 
indébito e compensação no direito tributário. São Paulo: Dialética, 2001, p. 121.) 

79 SCHOUERI, Luís Eduardo. A restituição de impostos indiretos no sistema jurídico-tributário brasileiro. 
Revista de Administração de Empresas, São Paulo, v. 27, n. 1, p. 39-48, jan./mar. 1987, p. 41-43. 
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pela lei, devendo-se verificar, no caso concreto, fatores muito diversos para se alcançar 

uma conclusão segura. 

O autor cita como exemplo o tempo necessário para que uma incidência 

tributária repercuta no consumidor final, uma vez que a dinâmica mercadológica 

também influencia a oscilação de preços ao longo do tempo; o montante do tributo 

incidente, considerando-se que o montante pequeno não é, em regra, transladado, já o de 

grande relevância pode sê-lo; o bem onerado, sua trajetória de curva de custos, 

elasticidade da demanda e da oferta, existência de bens complementares ou 

substitutivos, possibilidade de conservação ou deterioração dos bens gravados; o fator 

regime econômico e situação da concorrência do setor; possibilidade de estoques, 

necessidade de manutenção de níveis mínimos de trocas, possibilidade de uso de linhas 

de crédito, possibilidade de abandonar a produção do bem tributado, pela de outro bem; 

a motivação do pagamento indevido do imposto (conhecimento desta situação no 

momento do pagamento ou não); fatores relativos à conjuntura econômica, como taxa 

de juros ou de remuneração do capital, na produção do bem marcado, entre outros 

fatores que influenciam a oscilação de preços juntamente com o imposto indevido. 

Schoueri aponta que, por cálculo matemático combinatório, determina-se a 

possibilidade de ocorrência de 556.231.040 diferentes situações, considerando-se 

apenas essas variáveis, que podem motivar a oscilação de preços. Defende, dessa forma, 

que seria mais justo que o fisco, alegando ter ocorrido a translação do tributo indevido, 

prove-o, pois essa é apenas uma entre mais de 550 milhões de possibilidades. Além 

disso, o autor aponta que o preço dos produtos é impactado pelo imposto incidente 

como ocorre com qualquer outro custo estimado da produção que, ainda que venha a ser 

menor do que o inicialmente projetado, não qualifica o consequente excedente do lucro 

do como enriquecimento sem causa. Conclui que a verdadeira presunção deveria ser a 

inversa, uma vez que, como forma de redução do lucro da empresa, o ônus financeiro e 

econômico do tributo indevido presumivelmente ficou para a própria empresa, salvo 

comprovação em contrário, já que a definição dos preços atende prioritariamente a um 

critério de mercado80. 

                                                 
80 SCHOUERI, Luís Eduardo. A restituição de impostos indiretos no sistema jurídico-tributário brasileiro. 

Revista de Administração de Empresas, São Paulo, v. 27, n. 1, p. 39-48, jan./mar. 1987, p. 44. 
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Schoueri81 conclui pela inconstitucionalidade do art. 166 do CTN, afirmando: 

“Entre o contribuinte de jure ver seu lucro aumentado – licitamente – por ter 

conseguido vender sua mercadoria por preço alto, de um lado, e, de outro, ver o fisco 

aumentar sua arrecadação, ao arrepio do Princípio Constitucional da Legalidade, cabe 

escolhermos a primeira opção”. 

É importante destacar que, ao impedir a restituição ao pagador e permitir a 

retenção do pagamento indevido por parte do Estado diante da ilegitimidade ativa 

daquele para reclamar o indébito, a norma do artigo 166 do CTN também transparece a 

intenção deliberada de anistiar o enriquecimento sem causa do Estado, elegendo este em 

detrimento do enriquecimento do particular, com fundamento na prevalência do 

interesse público82 no caso concreto. 

Em sentido oposto, destaca-se a posição de Brandão Machado83, que rejeita por 

completo a adoção da doutrina do enriquecimento sem causa em matéria de repetição de 

indébito tributário, bastando a ofensa à legalidade estrita na retenção do pagamento 

indevido pelo ente estatal para justificar a devolução dos valores. 

A vedação ao enriquecimento sem causa na repetição do indébito dos tributos 

indiretos, portanto, funciona como baliza limitadora do recebimento indevido por parte 

do contribuinte de direito, ao mesmo tempo em que autoriza ao Estado a retenção do 

pagamento indevido como consequência da ilegitimidade ativa do contribuinte que 

realizou o pagamento. 

 

                                                 
81 SCHOUERI, Luís Eduardo. A restituição de impostos indiretos no sistema jurídico-tributário brasileiro. 

Revista de Administração de Empresas, São Paulo, v. 27, n. 1, p. 39-48, jan./mar. 1987, p. 46. 
82 É nesse sentido o argumento de Paulo de Barros Carvalho sobre a legitimidade do comando do artigo 

166 do CTN: “Estamos em que, se não há fundamento jurídico que ampare o Estado, no caso de haver 
recebido valores indevidos de contribuintes que transferiram o impacto financeiro a terceiros, também 
não há justo título para que estes, os sujeitos passivos que não provaram haver suportado o encargo, 
possam predicar a devolução. E na ausência de títulos de ambos os lados, deve prevalecer o magno 
princípio da supremacia do interesse público ao do particular, incorporando-se as quantias ao 
patrimônio do Estado.” (CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 29. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2018, p. 453). 

83 “Ofende, portanto, a Constituição a regra legal que anula a pretensão do solvens a ter de volta o 
dinheiro que o Estado lhe toma, como tributo, sem autorização legal, retendo-o sob a justificativa de 
que foi ganho desta ou daquela maneira, ou obtido de outrem a este ou aquele título. Se, em nenhuma 
hipótese, pode o Estado cobrar ou receber tributo ilegal, evidente que, quando o faz, comete ato ilícito, 
não enriquece ilicitamente, como pensavam, em sua maioria, os antigos juristas [...]. Com a superação 
da doutrina do enriquecimento injustificado, não há como justificar o art. 166 do Código Tributário 
Nacional, nitidamente inconstitucional, porque pretende legitimar a cobrança de tributos ilegais [...]. 
Com o apoio no seu art. 166, ficam, assim, os agentes do Poder Executivo autorizados a cobrar ou 
apenas a receber tributos não-previstos em lei, em franco desrespeito ao art. 153, § 29 da Constituição.” 
(MACHADO, Brandão. Repetição do indébito no direito tributário. In: ___(coord.). Direito tributário: 
estudos em homenagem ao Prof. Ruy Barbosa Nogueira. São Paulo: Saraiva, 1984, p. 61-106.) 
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3.4 Fundamentos do pagamento indevido e do enriquecimento sem causa 

aplicáveis à relação obrigacional de natureza tributária 

 

Considerando-se a análise dos conceitos de pagamento indevido e 

enriquecimento sem causa, conforme aplicados no direito obrigacional de natureza 

privada, e a forma como operam de maneira independente na produção de efeitos 

práticos para viabilizar a restituição do indébito ou constituir-se como óbice ao 

recebimento indevido, é possível fazer uma comparação com os preceitos aplicáveis ao 

regramento da relação obrigacional tributária. 

Um dos exemplos observados diz respeito à legitimidade ativa para a repetição 

do pagamento indevido, tal como prevê o Código Civil, mediante prova do erro 

cometido pelo pagador (art. 877), como sinônimo de demonstração da ausência de causa 

jurídica que dê suporte jurídico ao pagamento e que justifique a sua repetição no caso 

concreto. Conforme reconhece a jurisprudência do STJ, mesmo no âmbito privado, o 

preceito só se aplica ao pagamento reconhecido como voluntário, de forma que tal 

exigência não se coaduna com o vínculo obrigacional ex lege de natureza tributária. 

Por outro lado, a vedação ao enriquecimento sem causa como parâmetro para 

obstar o recebimento indevido é fundamento comum a ambas as áreas do Direito. No 

âmbito privado, porém, a vedação ao enriquecimento sem causa como óbice para a 

pretensão do recebimento indevido está ligada ao pleito de indenização ou compensação 

excessiva ou indevida, e não se correlaciona com a figura do pagamento indevido, como 

ocorre no caso dos tributos indiretos regulados pelo artigo 166 do CTN. Tanto é assim 

que o Código Civil atual contém dispositivos distintos para estabelecer o dever de 

restituir o pagamento indevido (art. 876) e o dever de restituir o enriquecimento 

indevidamente auferido (art. 884). 

Nesse contexto, as hipóteses de arguição de ilegitimidade ativa aplicáveis serão 

aquelas hodiernamente previstas no CPC, que atualmente prevê no seu artigo 337 o 

ônus processual do réu em alegar preliminarmente eventual ausência de legitimidade ou 

de interesse processual da parte autora (inciso XI), ou a incapacidade da parte, defeito 

de representação ou falta de autorização (inciso IX). Tais requisitos podem conduzir à 

conclusão de que, em determinado caso concreto, não é parte legítima para pleitear a 

repetição do indébito de natureza privada aquele que repassou comprovadamente o ônus 

a terceiro (um intermediário comercial, por exemplo), e não se apresenta por este 
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autorizado a se restituir em juízo do pagamento indevido em nome próprio, por 

exemplo. 

No campo tributário, em se tratando de pagamento indevido de tributo que não 

se sujeita ao artigo 166 do CTN, também não há de se cogitar de óbice fundado na 

vedação ao enriquecimento sem causa à pretensão do sujeito passivo da obrigação 

tributária. Somente se aplicam as disposições de ilegitimidade ativa previstas na 

legislação processual84.  

Assim, ainda que se cogite do recebimento indevido da repetição do indébito, 

por parte do contribuinte de direito que atua como mero intermediário do repasse da 

arrecadação do imposto indireto ao Fisco, é notável que o artigo 166 tem como efeito 

prático a legitimação da retenção de recebimento indevido por parte do Estado. 

Cumpre observar que também no Direito Civil existe a previsão legal de 

retenção dos chamados pagamentos inexigíveis, mas notadamente com fundamento na 

equidade, como se demonstrou alhures, não se equiparando, assim, à hipótese de 

legitimação de recebimento indevido. Já no âmbito do Direito Tributário, o artigo 166 

do CTN transparece fundamento diverso para legitimar a retenção, por parte do Estado, 

do pagamento indevido realizado pelo contribuinte do imposto indireto, como no ICMS. 

De certa forma, a exemplo do que ocorre no Direito Civil, em observância à 

moralidade da administração tributária, talvez fosse mais coerente que a legislação 

permitisse a retenção, por parte do Estado, do pagamento indevido do imposto prescrito, 

tal como prevê o artigo 882 do Código Civil, do que permitir a retenção de recebimento 

indevido de tributos indiretos, em ofensa ao princípio da legalidade estrita. 

De acordo com Thomas Nagel e Liam Murphy85 , a moralidade política se 

manifesta no sistema tributário pelo ideal de justiça, uma vez que o sistema em si deve 

                                                 
84  A título de exemplo: “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE PROCESSUAL. 
INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA. [...] 5. Quanto à 
alegação da ausência de interesse de agir da parte recorrida em relação ao direito subjetivo de realizar a 
repetição dos valores dos últimos 5 (cinco) anos, entendo que merece prosperar a pretensão recursal. 
[...] 6. Substanciado pelo apanhado doutrinário e jurisprudencial, tem-se que a falta de postulação 
administrativa dos pedidos de compensação ou de repetição do indébito tributário resulta, como no caso 
dos autos, na ausência de interesse processual dos que litigam diretamente no Poder Judiciário. O 
pedido, nesses casos, carece do elemento configurador de resistência pela Administração Tributária à 
pretensão. Não há conflito. Não há lide. Não há, por conseguinte, interesse de agir nessas situações. [...] 
13. Recurso Especial conhecido em parte e, nessa parte, provido.” (BRASIL. Superior Tribunal de 
Justiça. REsp 1734733/PE. Relator: Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em: 7 jun. 
2018, DJe, 28 nov. 2018). 

85 NAGEL, Thomas; MURPHY, Liam. O mito da propriedade: os impostos e a justiça. Tradução 
Marcelo Brandão Cipolla. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 57. 
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ser não só eficiente do ponto de vista econômico, mas também se guiar por um valor 

social, a justiça. Ao fim e ao cabo, de acordo com esses juristas norte-americanos, tem-

se que “a questão da legitimidade política [da matriz tributária] resume-se ao seguinte: 

dentro de qual estrutura todos nós consideramos moralmente aceitável viver? É a essa 

questão que se devem aplicar os valores como os da liberdade, responsabilidade, 

igualdade, eficiência e bem-estar”. 

Com base no artigo 166 do CTN, o legislador optou por ampliar o escopo da 

legalidade tributária prevista no artigo 150, inciso I, da Constituição Federal de 1988, ao 

legalizar a retenção, pelo Estado, do recebimento indevido do tributo indireto. De 

maneira diversa, o Código Civil prevê que não terá direito à repetição aquele que deu 

alguma coisa para obter fim proibido por lei, revertendo-se o que se deu em favor de 

estabelecimento beneficente, a critério do juiz (art. 883, parágrafo único do CC/2002). 

Por fim, é importante destacar outra relevante nuance no que diz respeito à 

restituição requerida, no âmbito privado, e em nome próprio, pelo autor do pagamento 

indevido, ainda que se reconheça que o ônus do indébito fora repassado a terceiros por 

meio de suas relações comerciais. Nesses casos, os terceiros que tiverem sido 

prejudicados pela cobrança indevida do ônus repassado pelo intermediário sempre 

poderão ajuizar suas próprias demandas restituitórias contra ele, independentemente da 

sorte do pedido de repetição feito pela parte interposta, já que esta responderá em nome 

próprio pela restituição devida a quem foi por ela prejudicada por cobrança indevida. 

Por isso, é possível concluir que, no âmbito privado, a eventualidade da 

repercussão financeira do ônus do indébito no preço praticado em operação realizada 

com terceiros não é elemento suficiente para comprovar a ilegitimidade ativa do 

requerente. É o contrário do que ocorre com a presunção de ilegitimidade ativa trazida 

no art. 166 do Código Tributário Nacional que, ao fim e ao cabo, estabelece verdadeira 

inversão do ônus probatório sobre a demonstração do interesse de agir ou da autorização 

de terceiros para tanto, por parte do reclamante, nos casos em que é aplicável. 
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4 BREVE HISTÓRICO DA LEGITIMIDADE ATIVA NA REPETIÇÃO DO 

INDÉBITO DO ICMS 

 

Inicialmente, é legitimado a pedir a restituição do indébito o sujeito passivo da 

relação tributária, aquele que, por lei, está obrigado a pagar o tributo. 

Situação específica se delineia, no entanto, quando o tributo em questão vincula 

determinado sujeito passivo com vistas a atingir capacidade contributiva de outro que 

com este guarda relação de natureza privada e de quem se deve recuperar o respectivo 

ônus, por força de determinação legal, chamados de impostos indiretos. É que o artigo 

166 do Código Tributário Nacional86 estabelece regramento próprio, já citado muitas 

vezes no presente estudo, o qual consigna: 

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

 
Assim, de acordo com a redação da norma, tem-se que será legitimado para 

repetir o indébito o sujeito passivo da relação tributária – o contribuinte de direito – 

desde que este comprove que assumiu o referido encargo.  

De acordo com o dispositivo, também terá legitimidade para pedir a restituição o 

sujeito passivo da relação tributária, mesmo no caso de ter repassado o ônus ao 

contribuinte de fato, na hipótese de estar expressamente por este autorizado para pleitear 

o valor pago indevidamente em seu nome. 

Nota-se, de início, que a ratio legis da norma trazida pelo artigo 166 do Código 

Tributário Nacional coaduna-se com o princípio da vedação ao enriquecimento sem 

causa, na medida em que pretende impedir que o contribuinte de direito receba valor 

referente à restituição de encargo indevido que não repercutiu no seu patrimônio, mas 

sim no de terceiro. 

Na doutrina, muitos são os autores87 que defendem a inconstitucionalidade do 

artigo 166 do CTN, sob a invocação dos seguintes argumentos: a) é vedado ao Estado 

                                                 
86 BRASIL. Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966. Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e 

institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios. Diário Oficial da 
república Federativa do Brasil. Brasília, DF, 27 out. 1966. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5172.htm. Acesso em: 20 fev. 2019. 

87 Entre os quais estão Cairon Ribeiro dos Santos, Gabriel Lacerda Troianelli, Ives Gandra da Silva Mar-
tins, Tiziane Machado e Vittorio Cassone (Cf. MACHADO, Hugo de Brito. Apresentação e análise 
crítica. In: MACHADO, Hugo de Brito (coord.). Repetição do indébito e compensação no direito 
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enriquecer sem causa; b) a restituição do tributo é questão jurídico-tributária divorciada 

do negócio jurídico firmado entre vendedor e comprador; c) em virtude do uso, previsto 

na legislação, de notas fiscais simplificadas ou de máquinas registradoras, é impossível 

identificar o comprador que suportou o ônus do tributo, inviabilizando-se, assim, a 

restituição; d) a exigência do art. 166 do CTN viola o princípio da isonomia, impondo 

ao contribuinte que pagou tributo indevido, direto ou indireto, um encargo não 

suportado pelo contribuinte que simplesmente se absteve de recolher referido tributo; e) 

existindo o Estado sobretudo para servir à sociedade, não pode valer-se de meios 

reprováveis pela moral para alcançar seus objetivos, como está fazendo quando 

obstaculiza a restituição do indébito sob a justificativa de evitar o locupletamento ilícito 

do particular.88 

Outros autores, como Carlos Vaz, José Mörschbächer, José Eduardo Soares de 

Melo e Oswado Othon de Pontes Saraiva Filho, sustentam que o art. 166 aplica-se aos 

impostos “indiretos”.89 

De acordo com Roque Carrazza90, o ICMS não deveria se sujeitar ao comando 

do artigo 166 do CTN, uma vez que, diferentemente do Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI), ele é calculado “por dentro” do preço, e não é a ele acrescido, 

sendo assim impróprio falar em transferência do encargo ao consumidor final. Além 

disso, o autor diferencia os casos em que o destinatário da operação é contribuinte do 

imposto – hipótese na qual seria pertinente o repasse do ônus fiscal – dos casos em que 

o consumidor final não é contribuinte desse imposto, especialmente considerando-se 

que o consumidor final muitas vezes é um sujeito não identificável, o que inviabilizaria 

a aplicação do dispositivo na repetição do indébito desse imposto estadual. 

Hugo de Brito Machado Segundo e Paulo de Tarso Vieira 91  discordam, 

sustentando que o art. 166 do CTN refere-se a tributos cuja natureza jurídica, e não 

                                                                                                                                               
tributário. São Paulo: Dialética, Fortaleza: Instituto Cearense de Estudos Tributários-ICET, 1999, p. 
12). 

88 MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito; RAMOS, Paulo de Tarso Vieira. Repetição do indébito e 
compensação. In: MACHADO, Hugo de Brito (coord.). Repetição do indébito e compensação no 
direito tributário. São Paulo: Dialética; Fortaleza: Instituto Cearense de Estudos Tributários-ICET, 
1999, p. 147-148. 

89 Cf. MACHADO, Hugo de Brito. Apresentação e análise crítica. In: MACHADO, Hugo de Brito 
(coord.). Repetição do indébito e compensação no direito tributário. São Paulo: Dialética, Fortaleza: 
Instituto Cearense de Estudos Tributários-ICET, 1999, p. 12. 

90 CARRAZZA, Roque Antônio. ICMS. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 480-481. 
91 MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito; RAMOS, Paulo de Tarso Vieira. Repetição do indébito e 

compensação. In: MACHADO, Hugo de Brito (coord.). Repetição do indébito e compensação no 
direito tributário. São Paulo: Dialética; Fortaleza: Instituto Cearense de Estudos Tributários-ICET, 
1999, p. 148. 
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financeira, possam ser transferidos, tais como o ICMS, o IPI e o ISS, nos casos em que 

o tributo vem lançado e efetivamente destacado no documento fiscal, além dos casos de 

substituição tributária. 

Misabel Derzi 92  afirma que, juridicamente, somente existem dois impostos 

“indiretos” por presunção: o imposto sobre produtos industrializados – IPI – de 

competência da União, e o imposto sobre operações de circulação de mercadorias e 

prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação – 

ICMS – de competência dos Estados. Conclui o autor que o artigo 166 tem, assim, 

aplicação muito restrita, pois juridicamente somente esses dois tributos presumem-se 

“indiretos”, ou seja, juridicamente transferíveis. 

A professora Misabel Derzi ampara sua conclusão no fato de que a Constituição 

de 1988, nos termos dos arts. 153, §3º, e 155, §2º, I, não autoriza que o ICMS onere o 

contribuinte de iure. Considerando a cadeia de incidência plurifásica, o consumidor 

final é o único que não tem direito de crédito, correspondente ao imposto suportado em 

suas aquisições, como ocorre com o contribuinte de direito, então a ordem jurídica 

supõe que o consumidor final sofra a repercussão (jurídica) do tributo. 

Especificamente no que tange ao antigo ICM, é notável que a Lei nº 4.502/6493 

já contava com dispositivo muito semelhante ao artigo 166 do CTN, regulamentando a 

legitimidade ativa da repetição do indébito do imposto nos seguintes termos: 

 
Art. 32. A restituição do impôsto indevidamente pago fica subordinada à 
prova, pelo contribuinte, de que o mesmo impôsto não foi recebido de 
terceiro. 
Parágrafo único. O terceiro, que faça prova de haver pago o impôsto ao 
contribuinte nos têrmos dêste artigo, sub-roga-se no direito daquele à 
respectiva restituição.  
 

É indispensável o registro da discussão doutrinária sobre a constitucionalidade 

do artigo 166 do CTN, bem como a respeito de sua aplicabilidade na repetição do 

indébito do ICMS. Para o presente estudo, contudo, pretende-se analisar mais 

detidamente a aplicabilidade prática do dispositivo, que na jurisprudência tem sido, 

desde muito, compreendido como incidente nos casos de repetição de indébito do 

ICMS. 

                                                 
92 BALEEIRO, Aliomar; DERZI, Misabel de Abreu Machado. Op., cit., p. 1296-1298. 
93  BRASIL. Lei nº 4.502, de 30 de novembro de 1964. Dispõe Sobre o Imposto de Consumo e 

reorganiza a Diretoria de Rendas Internas. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4502.htm. Acesso em: 20 fev. 2019. 
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O principal exemplo vem da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que 

é pacífica no que diz respeito à sujeição do ICMS ao comando do artigo 166 do CTN94. 

A matéria já foi decidida pela Primeira Seção, na qual se consignou o seguinte: 

 
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ICMS. REPETIÇÃO 
DE INDÉBITO. TRIBUTO INDIRETO. TRANSFERÊNCIA DE 
ENCARGO FINANCEIRO AO CONSUMIDOR FINAL. ART. 166 DO 
CTN. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRECEDENTES. [...] 3. O art. 166 do 
CTN é claro ao afirmar o fato de que deve sempre haver pelo intérprete, em 
casos de repetição de indébito, identificação se o tributo, por sua natureza, 
comporta a transferência do respectivo encargo financeiro para terceiro ou 
não, quando a lei, expressamente, não determina que o pagamento da exação 
é feito por terceiro, como é o caso do ICMS e do IPI. A prova a ser exigida 
na primeira situação deve ser aquela possível e que se apresente bem clara, a 
fim de não se colaborar para o enriquecimento ilícito do poder tributante. Nos 
casos em que a lei expressamente determina que o terceiro assumiu o 
encargo, necessidade há, de modo absoluto, que o terceiro autorize a 
repetição de indébito. 4. O tributo examinado (ICMS) é de natureza indireta. 
Apresenta-se com essa característica porque o contribuinte real é o 
consumidor da mercadoria objeto da operação (contribuinte de fato) e a 
empresa (contribuinte de direito) repassa, no preço da mercadoria, o imposto 
devido, recolhendo, após, aos cofres públicos o imposto já pago pelo 
consumidor de seus produtos. Não assume, portanto, a carga tributária 
resultante dessa incidência. 5. Em consequência, o fenômeno da substituição 
legal no cumprimento da obrigação, do contribuinte de fato pelo contribuinte 
de direito, ocorre na exigência do pagamento do imposto do ICMS. A 
repetição do indébito e a compensação do tributo questionado não podem ser 
deferidas sem a exigência da repercussão. 6. Ilegitimidade ativa ad causam da 
empresa configurada. Precedentes desta Corte. 7. Embargos de divergência 
conhecidos e não-providos.95 
 

Antes, porém, de analisar as hipóteses específicas de sujeição do ICMS ao artigo 

166 do CTN e suas implicações no reconhecimento da legitimidade ativa para a 

repetição do indébito desse imposto estadual, é importante analisar a evolução histórica 

da jurisprudência sobre esse dispositivo do Código Tributário, capaz de fornecer 

diversos elementos que se sedimentaram e evoluíram ao longo do tempo até chegar aos 

parâmetros que hoje são empregados na tratativa do tema. 

 

4.1 O interesse da arrecadação como fundamento da Súmula nº 71 do STF, de 1963 

 

                                                 
94  Nesse sentido: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 120.680/RS. Relator: Ministro 

Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma, DJ, 16 out. 2000; BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 
AgRg no REsp nº 758.267/MA. Relator: Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ, 28 nov. 2005; 
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 902.327/PR. Relator: Ministro José Delgado, Primeira 
Turma, DJ, 10 maio 2007; BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgRg no REsp nº 1233729/SC. 
Relator: Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe, 30 set. 2013. 

95 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. EREsp nº 664.374/SP, Relator: Ministro José Delgado, Primeira 
Seção, DJ 02 out. 2006, p. 215. 
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Há diversos julgados do Supremo Tribunal Federal tratando da legitimidade 

ativa para repetição de indébito tributário, especialmente relativos à época em que ele 

detinha competência que hoje é do STJ. Editada em 13 de dezembro de 1963, por meio 

da Súmula 71 o STF consignou, de início, o entendimento segundo o qual “embora 

pago indevidamente, não cabe restituição de tributo indireto”. 

O enunciado tem origem em quatro julgados paradigmas96, dos quais é possível 

se extrair a fundamentação em que se arrima o entendimento. A premissa fática 

analisada delimitou-se no escopo da legitimidade para repetir o indébito tributário cujo 

encargo fora reconhecidamente repassado a terceiro, isto é, repercutiu indiretamente no 

patrimônio do contribuinte de fato. 

Nesta senda, a consideração do Ministro Victor Nunes, no julgamento pela 

Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal do Recurso Extraordinário 46.450, sobre 

a ilegitimidade do contribuinte de direito: 

 
[...] Ora, antes de indagar se é lícita ou não a retenção do dinheiro pelo 
Estado, há que indagar se quem se apresenta a juizo para reclamar, é 
realmente credor. E é o que não ocorre. A quantia paga por conta de terceiro 
que embolsou o reclamante e não o autorizou a pedir a restituição. 
De sorte que esse reclamante não tem título algum para reclamar a 
restituição, porque se houve pagamento indevido, quem sofreu conseqüência 
foi consumidor por cuja conta a crédito ele pagou, e que o embolsou no 
momento da compra e venda, porque nela foi incluído o preço de tal taxa. 
[...].97 

 

Não obstante, o Ministro convocado Relator Afrânio Costa, no julgamento de 

Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário 44.115 foi além, e verbalizou o 

entendimento de sobreposição do interesse público na resolução do conflito entre o 

locupletamento indevido da Administração Pública e do particular, com o seguinte teor: 

 
[...] Seria menos justo proporcionar-lhe um sobrelucro sem causa, para seu 
proveito pessoal, do que deixar esse valor em poder do Estado, que 
presumivelmente já o terá aplicado na manutenção dos serviços públicos e na 
satisfação dos encargos diversos que oneram o Tesouro em benefício da 
coletividade. Se o dilema é sancionar um enriquecimento sem causa, quer em 
favor do Estado, com a carência ou improcedência da ação, quer em favor do 

                                                 
96 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 46.450. Relator: Antonio Villas Boas, 

Segunda Turma, julgado em: 1 jan. 1970, DJ, 2 jun. 1961; BRASIL. Supremo Tribunal Federal. 
Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário 44.115. Relator: Ministro Antônio da Costa, 
julgado em: 2 out. 1961, DJ, 9 nov. 1961; BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Embargos de 
Declaração no Recurso Extraordinário 45.678. Relator: Ministro Villas Boas, julgado em: 27 abr. 1962, 
DJ, 24 maio 1962; e BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Embargos de Declaração no Recurso 
Extraordinário 47.069. Relator: Ministro Victor Nunes, julgado em: 30 jun. 1961, DJ, 22 jun. 1962. 

97 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 46.450. Relator: Antonio Villas Boas, 
Segunda Turma, julgado em: 1 jan. 1970, DJ, 2 jun. 1961. 
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contribuinte, se for julgado procedente o pedido, não há que hesitar, impõe-se 
a primeira alternativa, pois o Estado representa, por definição, o interesse 
coletivo, a cuja promoção se destina, no conjunto da receita pública, a 
importância reclamada pelo particular para sua fruição pessoal. Esta solução 
é que corresponde à equidade, fundamento básico da ação proposta. [...].98 

 
A argumentação do Ministro Relator transparece um juízo político de que o 

Estado representa, por definição, o interesse coletivo, legitimando a retenção de tributo 

indevido, ou seja, exigência tributária colidente com as limitações normativas 

constitucionais, e que visam justamente resguardar o interesse coletivo em oposição aos 

excessos do Estado. 

A considerar o contexto diversificado da jurisprudência anterior à edição da 

Súmula 71/STF, é possível notar que a consolidação do entendido mais restritivo ao 

direito do contribuinte repercutiu significativamente nas relações com o fisco 

envolvendo a repetição do pagamento indevido dos impostos indiretos. Cite-se, a título 

de exemplo, o entendimento diverso alcançado pela Segunda Turma do STF no 

julgamento do RE nº 43.32399, antes da pacificação da matéria, julgado em 1959, no 

qual considerou-se legítima a repetição se o imposto não foi acrescido no preço.  

Sobre o fundamento da referida Súmula, Hugo de Brito Machado Segundo100 

destaca a pertinente crítica de Brandão Machado, no seguinte teor: 

 
Merece destaque, nesse ponto, a observação feita por Brandão Machado, a 
respeito do argumento usado pela Fazenda, no período anterior à edição do 
CTN, para sustentar a “doutrina do Tesouro Nacional”, assim entendida 
aquela segundo a qual o tributo indireto não deve ser restituído, para evitar o 
enriquecimento sem causa do “contribuinte de direito”. Em suas palavras, 
chegou-se a apresentar como justificativa para tal “doutrina”, a “necessidade 
de se evitar o que se chamou de ‘indústria das restituições’. Contribuintes – 
comerciantes e industriais – inescrupulosos poderiam majorar 
desmesuradamente os tributos repercutíveis, para, uma vez operada a 
repercussão, pleitearem a restituição do excesso ardilosamente pago [...]. 
Esse argumento, que chegou a ser acolhido até por um membro do Supremo 
Tribunal Federal, é verdadeiramente ridículo. O comerciante ou industrial 
não necessitaria montar uma ‘indústria de restituições’. Bastaria cobrar ao 
consumidor o imposto desmesuradamente majorado e recolher aos cofres 
públicos apenas o imposto exato, retendo consigo a parte excedente, 

                                                 
98 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário 44.115. 

Relator: Ministro Antônio da Costa, julgado em: 2 out. 1961, DJ, 9 nov. 1961. 
99  “RECURSO NÃO CONHECIDO - NÃO TENDO SIDO RECONHECIDO, POR EXPRESSA 

DECLARAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA, QUE DO TRIBUTO PAGO SE INCLUIU NOS 
PREÇOS DAS VENDAS EFETUADAS, NÃO É POSSIVEL COGITAR DA ILEGITIMIDADE DO 
SOLVENS PARA PLEITEAR A RESTITUIÇÃO.” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 43323. 
Relator: Ministro Antonio Villas Boas, Segunda Turma, julgado em: 13 out. 1959, DJ, 12 nov. 1959. 
(PP-15172 EMENT VOL-00409-02 PP-00705 ADJ 07-03-1960 PP-00573 ADJ 16-01-1960 PP-00747). 

100 MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Repetição do tributo indireto: incoerências e contradições. 
São Paulo: Malheiros, 2011, p. 34-35. 
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majorada ardilosamente, como disse o autor da sugestão. [...]. (“Repetição 
do indébito no direito tributário”, cit., p 75). 
 

Nada razoável, nesse espeque, inverter a ótica para assegurar, em qualquer caso, 

ao Estado o direito de retenção dos valores ilegitimamente exigidos dos contribuintes, 

como pretendeu inicialmente a aludida Súmula nº 71/STF. 

 

4.2 A hipótese de não repercussão do encargo amparada pela Súmula nº 546 do 

STF, de 1969 

 

O entendimento da Corte Suprema, no entanto, evoluiu logo em seguida para 

contemplar hipótese legítima de repetição do indébito tributário indireto pelo 

contribuinte de direito, através da edição da Súmula 546 em 03.12.1969: 

 
Súmula 546: Cabe a restituição do tributo pago indevidamente, quando 
reconhecido por decisão, que o contribuinte "de jure" não recuperou do 
contribuinte "de facto" o "quantum" respectivo.101  

 
Outra vez, é notável a fundamentação erigida sobre o instituto do 

enriquecimento sem causa, desta vez para legitimar o contribuinte de direito que 

reconhecidamente assumiu o encargo do tributo. É o que se depreende da ementa 

extraída do julgamento do Recurso Extraordinário 45.977, Segunda Turma do Supremo 

Tribunal Federal, de relatoria do Ilustre Ministro Aliomar Baleeiro, publicado em 

22/02/1967, e que serviu de paradigma para a edição da novel súmula, conforme segue: 

 
Repetição de imposto inconstitucional – Em princípio, não se concede a de 
tributo indireto no pressuposto de que ocasionaria o locupletamento indébito 
do contribuinte de jure. 
- Mas essa regra, consagrada pela Súmula 71, deve ser entendida em caso 
concreto, pois nem sempre há critério científico para diagnosticar-se esse 
locupletamento. 
- Financistas e juristas ainda não assentaram um standard seguro para 
distinguir impostos diretos e indiretos, de sorte que a transferência do ônus, 
às vezes, é matéria de fato, apreciável em caso concreto.102 (grifo original) 
 

O julgado constitui importante precedente que se prestou a considerar 

circunstância fática mais abrangente do que aquela trazida no bojo da indigitada Súmula 

                                                 
101 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula nº 546. Cabe a restituição do tributo pago indevida-

mente, quando reconhecido por decisão, que o contribuinte de jure não recuperou do contribuinte de 
facto o quantum respectivo. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=546.NUME.%20NAO%20S.FL
SV.&base=baseSumulas . Acesso em: 20 fev. 2019. 

102 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 45.977. Relator: Ministro Aliomar Bale-
eiro, Segunda Turma, julgado em: 1 jan. 1970, DJ, 2 jun. 1961. 
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71 do STF. O instituto do enriquecimento sem causa é novamente norteador, ao passo 

que é suscitado no voto condutor da decisão, nos seguintes termos: 

 
[...] 2. Resta a controvérsia sobre a impossibilidade jurídica da 
repetição de tributos indiretos, tese que tem o amparo da Súmula nº 
71. 
[...] À falta de um conceito legal, que seria obrigatório ainda que 
oposto à evidência da realidade dos fatos, o Supremo Tribunal 
Federal inclina-se a conceitos econômicos-financeiros baseados no 
fenômeno da incidência e da repercussão dos tributos indiretos, no 
pressuposto errôneo, data venia, de que, sempre, eles comportam 
transferência do ônus do contribuinte de jure para o contribuinte de 
facto. Então haveria locupletamento indébito daquele às expensas 
deste, motivo pelo qual deveria ser recusada a repetição. É o suporte 
pretendidamente lógico da Súmula 71.103  

 
Como se vê, o Supremo Tribunal Federal evoluiu o entendimento sobre a 

repetição do indébito tributário indireto ao reconhecer a legitimidade para repetir o 

referido indébito do contribuinte que prove a assunção do encargo, nos mesmos termos 

do artigo 166 do Código Tributário Nacional, consagrando o entendimento de que cabe 

prova em contrário à presunção legal, advinda do vínculo jurídico entre o contribuinte 

de direito e o de fato, de que o encargo fora, em qualquer caso, a este repassado. 

Nesse contexto, cumpre analisar em detalhes quais os meios de prova capazes 

de, nos diferentes casos concretos, superar o óbice estabelecido pelo teor da Súmula 546 

do STF e da norma do artigo 166 do CTN para que se tenha reconhecida a legitimidade 

ativa na repetição do indébito do ICMS que, como visto, é tido pela jurisprudência 

como sujeito a tais dispositivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
103 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 45.977. Relator: Ministro Aliomar Bale-

eiro, Segunda Turma, julgado em: 1 jan. 1970, DJ, 2 jun. 1961. 
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5 OS MEIOS DE PROVA DA ASSUNÇÃO DO ENCARGO INDEVIDO DO 

ICMS 

 

De acordo com Paulo de Barros Carvalho, falar em meio de prova é cogitar de 

instrumentos ou provas, por meio dos quais os fatos serão representados no processo104. 

Há formas hábeis para efetuar essa produção, de acordo com a natureza do fato e, por 

via de consequência, os meios de prova variam de acordo com as necessidades de 

utilização de métodos técnicos e juridicamente idôneos à fixação desses fatos em juízo.  

Conforme é a lição de Humberto Theodoro Júnior, há dois sentidos em que se 

pode conceituar a prova no processo: um objetivo, isto é, como instrumento ou meio 

hábil, para demonstrar a existência de um fato; outro subjetivo, que é a certeza (estado 

psíquico) originada quanto ao fato, em virtude da produção do instrumento probatório. 

Aparece a prova, assim, como a convicção formada no espírito do julgador em torno do 

fato demonstrado.105 

A prova, nesse sentido, é o instrumento utilizado para transportar os fatos ao 

processo, cujo conteúdo é capaz de produzir efeitos jurídicos no deslinde do litígio e 

influenciar no livre convencimento da autoridade julgadora, a quem a prova se destina.  

Seguindo a mesma linha de raciocínio, segundo Fabiana Del Padre Tomé106, as 

provas são sempre pessoais e indiretas, mesmo quando veiculadas por meio 

documental, uma vez que jamais alcança o fato que se pretende provar e dependem do 

raciocínio lógico do destinatário para que, tomando-se como ponto de partida 

determinado fato, possa concluir-se acerca da ocorrência ou não de outro fato. Com 

base nessa premissa, a autora identifica a seguinte categorização das formas de 

produção das provas: 

 
O que varia, a nosso ver, é o modo de produção probatória. Este sim pode 
realizar-se (i) pelo emprego de um único fato em sentido amplo, com elevado 
grau de convencimento [prova “direta”]; (ii) pela conjugação de diversos 
fatos com menor grau de convencimento (prova indireta decorrente de 
indícios); ou (iii) pela verificação de um fato em sentido amplo ao qual a lei 
atribui o efeito de implicar o fato probando [prova indireta decorrente de 
presunção legal]. 
A enunciação de tais fatos pode, por sua vez, dar-se de diferentes maneiras, 
decorrendo de (i) manifestação oral ou escrita da própria parte [confissão]; 

                                                 
104 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: linguagem e método. 2. ed. São Paulo: Noeses, 

2008, p. 827. 
105 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 48. ed. Rio de Janeiro: Fo-

rense, 2008. v. 1, p. 480. 
106 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o código de processo civil 

de 2015. 4. ed. São Paulo: Noeses, 2016, p. 118. 
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(ii) relato proferido por terceiro que presenciou o acontecimento [depoimento 
testemunhal] (iii) opinião emitida por pessoa detentora de conhecimento 
especializado [perícia]; (iv) enunciado linguístico pré-constituído 
[documento]; ou (v) certificação realizada pelo próprio destinatário da prova 
[vistoria e inspeção judicial ou ocular]. O que se classifica, portanto, são os 
meios de prova: a enunciação relatada na forma prescrita pelo direito 
positivo, isto é, a enunciação-enunciada. Esta é que fornecerá os elementos 
necessários à identificação do sujeito produtor dos enunciados probatórios, 
tempo, local e modo em que ocorreu tal atividade. 
 

O artigo 369 do CPC/2015 prescreve que as partes têm o direito de empregar 

todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados 

no Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e 

influir eficazmente na convicção do juiz. O ordenamento brasileiro adota, portanto, um 

sistema aberto de provas, que privilegia o livre convencimento do magistrado. 

Ao fim e ao cabo, é do livre convencimento fundamentado do juiz sobre o teor 

das provas apresentadas que se alcança o sentido que deverá prevalecer. Na linha do 

artigo 371 do CPC/2015, o juiz apreciará a prova constante dos autos, 

independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da 

formação de seu convencimento. 

Cabe ponderar, ainda, que a prova relativa à inexistência de repasse do ônus 

indevido do ICMS se insere na comprovação das características e da extensão do 

negócio jurídico avençado entre as partes. Nesse mister, o artigo 212 do Código Civil de 

2002 enumera os meios de prova do fato jurídico em cinco tipos: confissão, documento, 

testemunha, presunção e perícia. 

No caso da prova de ausência do repasse do ônus equivalente ao indébito do 

tributo indireto a terceiro, chama atenção a dificuldade inerente da prova dos fatos 

negativos. Isso porque muito se debate na doutrina processual e na jurisprudência a 

respeito da aplicabilidade prática da premissa segundo a qual a negativa do fato não 

exige prova, sintetizada no brocado negativa non sunt probanda.  

No presente caso, contudo, a exigência de prova de fato negativo não 

necessariamente significa exigência de probatio diabolica como requisito para se obter 

uma prova verdadeiramente impossível. Menciona Moacyr Amaral Santos107: “Se nas 

negações há sempre, ou quase sempre, afirmações correspondentes, e vice-versa, dizer-

se que o fundamento do princípio negativa non sunt probanda está na circunstância de 

ser impossível a prova das negativas é o mesmo que se afirmar, igualmente, ser 

                                                 
107 SANTOS, Moacyr Amaral. Prova judiciária no cível e comercial. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1983, v. 1, 

p. 189 apud TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o código de 
processo civil de 2015. 4. ed. São Paulo: Noeses, 2016, p. 209. 
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impossível a prova das afirmativas. Basta essa observação para abalar o princípio 

emanado daquele brocado”. 

Em verdade, é decorrência lógica da negativa de repasse do ônus indevido ao 

contribuinte de fato, no caso da exigência do artigo 166 do CTN, a conclusão de que 

este ônus fora assumido pelo contribuinte de direito, constituindo-se este o verdadeiro 

objeto da prova exigida, como consta expressamente do dispositivo em questão.  

Diante desse contexto, cumpre analisar os diferentes elementos de prova que 

podem ser invocados para fins de comprovação da assunção do encargo que confere a 

legitimidade ativa na repetição do indébito do ICMS em casos práticos. 

 

5.1 Destaque da nota fiscal como prova do repasse do ICMS a terceiro 

 

Em sentido amplo, tem-se que a nota fiscal é espécie de prova documental que 

registra, no seu teor, informações que buscam refletir os fatos tal como realmente 

ocorridos. De acordo com Fabiana Del Padre Tomé, a palavra documento provém de 

documentum, do verbo latino doceo, que significa ensinar, mostrar, indicar. Em sentido 

lato, o vocábulo é indicativo da plataforma material, suporte físico em que fica gravada 

uma parcela de linguagem. Para que o documento assuma foros de meio de prova, 

porém, precisa ser veiculado na forma prescrita na lei, sendo indispensáveis os 

requisitos da subscrição pelo autor e da sua autenticidade. 108 

No Direito Tributário, a prova documental é de suma importância, estando 

mencionadas suas espécies no artigo 195 do CTN, ao estabelecer o amplo poder da 

fiscalização, garantindo ao Fisco o exame de mercadorias, livros, arquivos, documentos, 

papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes industriais ou produtores, que 

devem ser conservados pelo prazo prescricional dos créditos fiscais vinculados quando 

se tratarem de escrituração obrigatória. 

No âmbito do ICMS, o destaque do imposto constante da nota fiscal de entrada é 

também registro apto a viabilizar a apropriação do crédito do tributo suportado na 

aquisição própria do contribuinte de direito. A própria Lei Kandir esclarece, contudo, 

expressamente, no seu artigo 13, §1º, I, que o destaque do imposto constitui mera 

indicação para fins de controle.  

                                                 
108 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o código de processo civil 

de 2015. 4. ed. São Paulo: Noeses, 2016, p. 143-144. 
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O destaque do ICMS constante da nota fiscal constitui, assim, um mero indício 

presuntivo de que aquele ônus fiscal está incluído no preço do produto ou serviço 

acobertado pelo documento fiscal. O tributarista Alfredo Augusto Becker ressalta, 

porém, a fragilidade da correlação estabelecida entre o mero destaque indicativo do 

imposto e a realidade dos fatos que efetivamente influenciaram na formação do 

preço109. O autor afirma que a aparência óbvia que o destaque do imposto na fatura 

representa não constitui mais do que uma teoria. 

Conforme ensina José Eduardo Soares de Melo sobre a prescindibilidade do 

registro da nota fiscal para convalidação do crédito fiscal a ser apropriado pelo 

destinatário, é preciso levar em conta que o documento representa mero dever acessório 

que não pode jamais sobrepor-se a princípio constitucional. Segundo o autor, conquanto 

os documentos tenham o condão de retratar (e materializar) os atos jurídicos realizados, 

não se lhes pode emprestar valor preeminente de modo a direcionar todo o direito 

(constitucional) de abatimento.110 

No mesmo sentido é a doutrina de Roque Carrazza 111 , para quem a mera 

indicação do imposto na nota não pode ser considerada prova de transferência do 

encargo para inviabilizar a repetição ou o aproveitamento de créditos do ICMS. 

Com relação ao ICMS pago indevidamente por contribuinte optante pelo regime 

tributário simplificado, no qual é vedado o destaque do tributo nos documentos fiscais 

                                                 
109 “Simplicidade da ignorância: O acréscimo do tributo ao preço significa repercussão do mesmo. ‘Em 

teoria positiva’, esclarece EARL ROLPH, ‘é comum tratar como fatos o que, depois de um cuidadoso 
exame, resulta serem realmente teorias. Os fatos visíveis aparecem matizados por teorias implícitas do 
expositor. Assim, procedem aqueles que se julgam tributados quando se lhes apresenta uma fatura em 
que o vendedor põe o imposto como uma das parcelas. A prova pode parecer concludente. Contudo, se 
cuidadosamente estuda-se este fato ‘óbvio’, ele deixa de ser óbvio. O que o vendedor paga ao Estado, 
em última análise, de cada imposto, só por causalidade guarda relação com o montante calculado pela 
soma das parcelas que em tal conceito figuram nas faturas. Além disso, necessitaria saber-se qual seria 
o ‘preço’ cotizado separadamente do imposto na ausência deste, e isto não é um fato observável.” 
(BECKER, Alfredo Augusto. Teoria geral do direito tributário. 6. ed. São Paulo: Noeses, 2013, p. 
577-578.) 

110 MELO, José Eduardo Soares de. ICMS: teoria e prática. 13. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado 
Editora, 2017, p. 244. 

111 “Com efeito, a repetição ou o aproveitamento de créditos deste imposto – dizem alguns – estariam 
submetidos à regra do art. 166 do CTN, pela simples razão de que o contribuinte de direito vê-se 
compelido, pela legislação vigente, a indicar no corpo da nota fiscal da operação ou prestação, o valor 
do tributo supostamente “transferido” (repassado) ao adquirente (contribuinte de fato). Trata-se, porém, 
de entendimento a nosso ver afrontoso ao bom direito e à própria noção de justiça, já que a predita 
indicação na nota fiscal, positivamente, não se presta a comprovar a transferência do encargo.” 
(CARRAZZA, Roque Antônio. ICMS. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 478). 
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emitidos, de acordo com um precedente do TJMG112, tal fato pode corroborar com a 

conclusão pela legitimidade ativa do contribuinte de direito para repetir o indébito. 

Não há dúvida, portanto, de que o destaque do ICMS na nota fiscal pode sim 

contribuir, quando conjugado com outros meios de prova, com a demonstração da 

efetiva transferência do ônus fiscal na operação acobertada, para fins de reconhecer ou 

não a legitimação ativa na repetição do indébito desse imposto. 

Não se tratando de destaque do ICMS em nota fiscal que viabiliza o 

aproveitamento do crédito fiscal pelo contribuinte do imposto adquirente de boa-fé, nos 

termos do entendimento firmado pela Súmula 509 do STJ113, não há, contudo, que se 

atribuir ao destaque do imposto na nota fiscal, como registro tomado isoladamente, 

maiores efeitos jurídicos. Não se trata, portanto, de registro suficiente para comprovar, 

por si só, o repasse ou assunção do ônus fiscal reclamado, uma vez que a própria lei 

atribui ao destaque o caráter meramente informativo. 

 

5.2 Livros e registros fiscais com escrituração apartada do indébito do ICMS 

 

O artigo 266 do Código Civil estabelece que os livros e fichas dos empresários e 

sociedades provam contra as pessoas a que pertencem, e, em seu favor, quando, 

escriturados sem vício extrínseco ou intrínseco, forem confirmados por outros 

subsídios. O parágrafo único reforça que a prova resultante dos livros e fichas não é 

bastante nos casos em que a lei exige escrito particular revestido de requisitos especiais, 

e pode ser ilidida pela comprovação da falsidade ou inexatidão dos lançamentos. 

No mesmo sentido, de acordo com Fabiana Del Padre Tomé114, os registros 

contábeis não se confundem com as operações negociais efetivamente realizadas. Mas, 

sendo relatos de tais operações, as constituem no universo jurídico até que outro 

                                                 
112 “[...] ICMS - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - ART. 166, CTN - APLICABILIDADE - EMPRESA 

OPTANTE PELO SIMPLES MINAS - VEDAÇÃO DO DESTAQUE DO IMPOSTO NA NOTA 
FISCAL - RESTITUIÇÃO DEVIDA [...]. - Sendo a empresa autora optante pelo regime tributário 
simplificado, sendo-lhe vedado o destaque do tributo nos documentos fiscais emitidos, não se observa a 
repercussão jurídica do encargo financeiro decorrente do pagamento indevido. Dessa forma, legítimo o 
direito à restituição pleiteada pela apelante principal. [...]” (MINAS GERAIS. Tribunal de Justiça. 
Apelação Cível 1.0024.12.174506-1/001. Relatora: Desembargadora Hilda Teixeira da Costa, 2ª 
Câmara Cível, julgado em: 10 jul. 2013, publicação da súmula em: 19 jul. 2013). 

113  “É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal 
posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e venda.”(BRASIL. 
Superior Tribunal de Justiça. Súmula 509, Primeira Seção, julgado em: 26 mar. 2014, DJe 31 mar. 
2014, RSTJ vol. 233, p. 827). 

114 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o código de processo civil 
de 2015. 4. ed. São Paulo: Noeses, 2016, p. 121. 
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enunciado com maior poder de convencimento infirme o relato anteriormente 

verificado. A autora conclui, assim, que toda prova é indiciária, visto que jamais toca o 

objeto a que se refere. 

Ao dissertar sobre o valor probatório dos documentos contábeis, Maria Rita 

Ferragut115 afirma que as informações geradas pelo sujeito passivo devem ser sopesadas 

juntamente com outros meios de prova existentes, o que equivale afirmar que são 

provas necessárias para a comprovação de muitos dos fatos jurídicos (em especial os 

que consideram lucro e receita), mas insuficientes. Em outras palavras, conclui a autora, 

em que pese seu elevado valor probatório, o Fisco não deve se satisfazer com as 

informações lá constantes, tendo em vista seu caráter não absoluto. 

Ao referir-se à hipótese de contabilização do indébito indireto em conta 

destacada do ativo realizável como crédito contra a Fazenda Pública, como forma de 

constituir prova suficiente da ausência de repasse deste ônus a terceiros, José 

Mörschbächer116 assevera que tal providência, se considerada isoladamente, nada prova 

quanto à assunção ou à transferência do respectivo encargo financeiro. 

A título exemplificativo, é nesse sentido a conclusão a que chegou a Terceira 

Turma do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 58.290117, em junho de 

1966, para afastar a aplicação da Súmula 71/STF e reconhecer a uma cervejaria a 

legitimidade ativa para repetir o Imposto sobre Vendas e Consignações indevidamente 

calculado e pago sobre a parcela do então Imposto de Consumo.  

No teor do voto condutor do Ministro Luiz Gallotti, destacou-se que o 

contribuinte obtivera mandado de segurança previamente ajuizado, discutindo a não 

incidência tributária em questão, e foi, a partir de então, que passou a escriturar os 

supostos débitos em separado. É nesse contexto, portanto, que se reconheceu, com base 

na escrituração segregada dos débitos nos livros fiscais da empresa, que haveria prova 

suficiente da ausência do repasse do encargo ao consumidor final. 

                                                 
115 FERRAGUT, Maria Rita. As provas e o direito tributário: teoria e prática como instrumentos para a 

construção da verdade jurídica. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 93. 
116 “Mencionada contabilização destacada, quando muito, pode representar indício, o qual, aliado a outro 

ou outros elementos circunstanciais diretamente relacionados com o fato probando, pode servir apenas 
complementarmente a formar o juízo de convencimento da autoridade julgadora.” 
(MÖRSCHBÄCHER, José. Op., cit., p. 67). 

117 “IMPOSTO INDIRETO, PAGO INDEVIDAMENTE. RESTITUIÇÃO CABIVEL. CASO EM QUE 
SE NÃO APLICA A SÚMULA 71. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.” 
(BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 58290. Relator: Ministro Luiz Gallotti, Terceira Turma, 
julgado em: 17 jun. 1966, DJ, 23 nov. 1966. (PP-04096 EMENT VOL-00675-02 PP-00476). 
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Em sentido parecido, a Primeira Turma do STF decidiu, em outubro de 1969, 

em favor de um contribuinte proprietário de um depósito de bebidas no julgamento do 

RE nº 66.499118 para permitir a repetição do pagamento indevido do mesmo imposto, 

em razão do fato de que tal contribuinte dispunha de decisão judicial prévia que lhe 

assegurava a não exigência do tributo. 

A escrituração contábil do contribuinte, portanto, a exemplo do destaque 

informativo do imposto constante da nota fiscal, funciona como elemento de prova 

eficaz para a demonstração da legitimidade ativa a repetição do indébito do ICMS, 

apenas quando conjugada com outros elementos que corroborem com a demonstração 

da assunção do ônus, com vistas ao convencimento da autoridade julgadora. 

 

5.3 Prova pericial da assunção do encargo do ICMS indevido 

 

De acordo com o CPC/2015119, “o juiz aplicará as regras de experiência comum 

subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de 

experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial” (art. 375). Dessa 

forma, no que diz respeito aos fatos cuja análise demanda conhecimento específico de 

perito, a autoridade julgadora não pode desconsiderar os elementos constantes do laudo. 

A eficácia da prova pericial para a demonstração da legitimidade ativa na 

repetição do indébito tributário indireto é, contudo, tema controvertido na doutrina, em 

razão das inúmeras variáveis que influenciam na formação do preço dos produtos e 

serviços e que podem ser objeto de análise do perito. A esse respeito já afirmou Hugo 

de Brito Machado Segundo120 que a perícia pode basear-se em critério ilusório se não 

levar em conta os fatores relevantes para a variação de preços. 

                                                 
118 “RESTITUIÇÃO DE TRIBUTO INDIRETO. INAPLICAÇÃO DA SÚMULA 71, SE JULGADO 

ANTERIOR ASSEGURAVA A INEXIGENCIA DO TRIBUTO EM FAVOR DO CONTRIBUINTE. 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR A AÇÃO 
PROCEDENTE” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 66499. Relator: Ministro Amaral Santos, 
Primeira Turma, julgado em: 16 out. 1969, DJ, 5 dez. 1969. (PP-05848 EMENT VOL-00787-03 PP-
00857). 

119  BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm. Acesso em: 20 fev. 2019. 

120 “3.16 Há autores que sustentam a possibilidade de, através de perícia contábil, demonstrar-se que não 
houve aumento de preços, não obstante tenha havido o aumento do tributo de cuja restituição se cogita. 
Exemplificando, se o ICMS em determinado Estado tinha alíquota de 17%, sofrendo majoração 
indevida (v.g., determinada por mero decreto) para 18%, um contribuinte poderia obter a restituição do 
valor correspondente ao aumento ilegal se comprovasse que antes e depois do aumento os preços por 
ele praticados continuaram os mesmos. Isso seria uma demonstração de que o ônus do tributo indevido 
não fora repassado aos consumidores. 3.17 A questão, porém, não é tão simples quanto parece. [...] Isso 
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De maneira geral, em matéria de prova nos processos em que se discute 

exigência de ICMS, a jurisprudência do STJ já expressou entendimento reiterado sobre 

a caracterização do cerceamento de defesa nos casos de indeferimento de perícia 

judicial apta a convalidar a natureza de créditos glosados pelo fisco estadual 121 , 

especialmente para reformar decisões que se escoram em alegada ausência de provas 

quanto à matéria de direito debatida. 

Em outros casos, o STJ mantém decisões recorridas que, com base em prova 

pericial122, concluíram pela existência ou não do repasse do ônus fiscal debatido em 

cada caso concreto, por vezes invocando-se o óbice da Súmula nº 07 do STJ123. 

Também a falta de realização de perícia judicial, quando requerida pelo 

contribuinte em juízo, apta a comprovar a circunstância fática exigida pelo comando do 

artigo 166, já foi reconhecida pelo STJ como causa de cerceamento de defesa, como se 

depreende do teor de julgados recentes da Primeira e da Segunda Turmas124. 

Certo é que o juízo de conveniência para a formulação de pedido de realização 

de perícia judicial apta a comprovar a legitimidade ativa para a restituição do 

pagamento indevido do ICMS dependerá das especificidades fáticas de cada caso. É 

importante considerar que, sob certas circunstâncias, o pedido formulado pela 

realização de perícia, quando é indeferido, pode ensejar nas instâncias recursais o 

reconhecimento de vício processual para o caso do eventual julgamento improcedente 

da demanda fundada justamente na alegação de insuficiência de provas. 

Como substituição à perícia, quando o ponto controvertido for de menor 

complexidade, o novo CPC introduziu a “prova técnica simplificada”, prevista no artigo 

                                                                                                                                               
porque os preços sofrem oscilações motivadas por inúmeros fatores.” (MACHADO SEGUNDO, Hugo 
de Brito. Repetição do tributo indireto: incoerências e contradições. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 
30). 

121 Nesse sentido: Nesse sentido: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 882.807/SP. Relatora: 
Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em: 19 maio 2009, DJe, 9 jun. 2009; BRASIL. 
Superior Tribunal de Justiça. AgRg no AREsp 184.563/RN. Relator: Ministro Humberto Martins, 
Segunda Turma, julgado em: 16 ago. 2012, DJe, 28 ago. 2012. 

122 Nesse sentido: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgRg no AREsp 238.191/SE. Relator: Ministro 
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em: 21 jun. 2016, DJe, 1 jul. 2016. No mesmo 
sentido: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 808.519/RS. Relator: Ministro Carlos Fernando 
Mathias (Juiz Federal convocado do TRF 1ª Região), Segunda Turma, julgado em: 13 maio 2008, DJe, 
29 maio 2008. 

123Nesse sentido: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgRg no AREsp 559.843/RS. Relator: Ministro 
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em: 24 fev. 2015, DJe, 30 mar. 2015.  

124 Nesse sentido: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgRg no Ag 1234112/AP, Relator: Ministro 
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em: 23 jun. 2016, DJe, 9 set. 2016; BRASIL. Superior 
Tribunal de Justiça. AgRg nos EDcl no REsp 1398654/SC. Relator: Ministro Humberto Martins, 
Segunda Turma, julgado em: 2 jun. 2015, DJe, 10 jun. 2015. 
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464, §§ 2º, 3º e 4º, que consistirá apenas na inquirição de especialista, pelo juiz, sobre 

ponto controvertido da causa que demande especial conhecimento científico ou técnico. 

Ainda no âmbito do novo CPC, destaca-se o teor do artigo 472, o qual 

estabelece que o juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes, na inicial e na 

contestação, apresentarem, sobre as questões de fato, pareceres técnicos ou documentos 

elucidativos que considerar suficientes. Nesse caso, a decisão do órgão julgador não 

poderá alegar a insuficiência de provas por ausência de realização de perícia sem antes 

analisar o teor dos documentos apresentados nos autos. 

De maneira geral, conforme conclui Maria Rita Ferragut125, o laudo pericial 

fundamentado e que justifique as conclusões alcançadas, embora não vincule a 

autoridade julgadora (cf. art. 479 do CPC/2015), contém elevado grau de 

convencimento, razão pela qual pode ser decisivo na demonstração da legitimidade 

ativa para a repetição do indébito do ICMS nos casos em que se justifica. 

 

5.4 Manutenção de preços habituais ou tabelados como prova de não repasse do 

ICMS indevido 

 

José Mörschbächer registra que a existência de tabelamento oficial impossibilita 

praticamente que o comerciante ou industrial aumente seus preços além da margem 

estabelecida, uma vez que o desrespeito a esses limites gera, ou pode gerar, represálias 

governamentais geralmente insuportáveis. 126  

Interessante observar que a mesma decisão proferida pelo STF no julgamento do 

Recurso Extraordinário nº 45.977 em 1967, além de servir para embasar a edição da 

Súmula 546 do STF que consagrou a hipótese de legitimidade daquele que comprova a 

assunção do encargo tributário a que se visa repetir, trouxe em seu teor, ainda, talvez a 

primeira hipótese de reconhecimento da assunção deste encargo por meio da prova de 

que a repercussão, no caso, não se configura possível. 

É que no precedente em questão a repetição pretendida versava sobre exigência 

de imposto indireto sobre produto com preço tabelado (café destinado à exportação), 

situação peculiar que ensejou o surgimento de presunção em favor do contribuinte de 

direito, conforme as razões do Relator Aliomar Baleeiro nesse julgamento. 

                                                 
125 FERRAGUT, Maria Rita. Op., cit., 2016, p. 40. 
126 MÖRSCHBÄCHER, José. Op., cit., p. 64. 
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No seu voto, o tributarista vai além, para expressar que a exigência ilegítima do 

tributo por parte do Estado litigante, nesses casos, por não compreender hipótese 

legítima prevista pelo tabelamento oficial, inviabiliza a transferência do encargo ao 

contribuinte de fato, precipuamente por tratar-se de produto com preço tabelado: 

 
[...] Se o Espírito Santo exige irracionalmente de seus produtores de café um 
tributo inexistente nos outros Estados competitivos, há discriminação 
prejudicial àqueles produtores, porque o preço – para cada tipo de mercadoria 
e em cada momento, - tende a ser o mesmo para todos os competidores. Não 
é possível, então, ao vendedor espírito-santense exigir mais para seu café, sob 
pretexto de que paga taxa de que estão livres paulistas, baianos e mineiros, 
porque o comprador tem onde comprar pela cotação do dia na Bolsa de 
Mercadorias. Ele não se comove porque o Espírito Santo impõe à sua 
produção uma taxa inconstitucional e ilegítima, desarmando-a na competição 
interestadual. 
Logo, o peso da taxa fica nos ombros do produtor ou comerciante espírito-
santense, que não tem possibilidade, ou, pelo menos, probabilidade de 
majorar o preço do dia no país, único meio de transferir o gravame aos 
compradores.  
 

Esse mesmo entendimento já foi reproduzido em outros julgados do STF, 

reconhecendo-se a legitimidade ativa para repetição do indébito decorrente da 

incidência indevida sobre bens cujos preços são tabelados, tais como direitos de 

importação sobre parafina para uso industrial127, produto destinado a compor produção 

da cerveja com preço tabelado 128 , lingotes de cobre para a indústria com preços 

tabelados oficialmente pela Comissão de Preços129, bem como em relação a motores 

fabricados para tratores com preço tabelado pelo Poder Público130. 

Essa premissa também foi amplamente reproduzida na jurisprudência do STJ, 

como é exemplo o reconhecimento da inexistência de repasse do ônus fiscal aos 

consumidores finais de empresa concessionária de serviços públicos de transporte aéreo, 

cujas tarifas, à época dos fatos geradores, controladas pelo Poder Público, não se 

sujeitavam à alteração em razão do eventual indébito fiscal, inviabilizando o repasse131. 

                                                 
127 Cf. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 68622. Relator: Ministro Luiz Gallotti. Primeira Turma, 

julgado em: 7 nov. 1969, DJ, 17 abr. 1970. (PP-01464 EMENT VOL-00796-02 PP-00511). 
128  Cf. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 94377. Relator: Ministro Décio Miranda. Segunda 

Turma, julgado em: 13 abr. 1984, DJ, 18 maio 1984. (PP-07729 EMENT VOL-01336-02 PP-00276 
RTJ VOL-00109-03 PP-01038). 

129 Cf. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 73173 EDv, Relator: Ministro Antonio Neder, Tribunal 
Pleno, julgado em: 14 nov. 1973, DJ, 29 mar. 1974. (PP-01879 EMENT VOL-00941-01 PP-00126). 

130 Cf. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 89463 segundo-EDv. Relator: Ministro Carlos Madeira. 
Tribunal Pleno, julgado em: 10 set. 1986, DJ, 17 out. 1986. (PP-19633 EMENT VOL-01437-01 PP-
00178). 

131 Cf. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgRg no AgRg no Ag. 1.020.121/SP. Relator: Ministro 
Luiz Fux, DJe, 26 ago. 2010; BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 902.327/PR. Relator: 
Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em: 19 abr. 2007, DJ, 10 maio 2007, p. 357. 



64 
 
Por submeter-se a preço tabelado, definido em cotação de bolsa internacional, o 

STJ também já reconheceu a legitimidade ativa para repetição do indébito, por parte do 

contribuinte de direito, do ICMS indevidamente incidente sobre o preço do café132, do 

farelo de soja 133 , de produtos industrializados semielaborados 134  e até mesmo de 

mercadoria destinada à exportação com preço tabelado no mercado internacional135. 

Destaca-se, neste último ponto, o julgamento da Segunda Turma do STJ, que 

convalidou a premissa da decisão recorrida de que é dispensada a prova da não 

repercussão, exigida no artigo 166 do CTN, quando a pretensão é de repetição de ICMS 

incidente sobre operações de exportação, mesmo sem tabelamento no caso concreto136. 

De forma análoga, a Segunda Turma do STJ já reconheceu que a Empresa de 

Correios e Telégrafos (ECT) pode pleitear à repetição do indébito relativo ao ISS sobre 

serviços postais, independentemente de provar ter assumido o encargo pelo tributo ou 

estar expressamente autorizada pelos tomadores dos serviços. O precedente ponderou 

que, embora contestada por diversas Fazendas Municipais e Estaduais, a validade da sua 

imunidade tributária sempre foi sustentada pelos Correios e pela Administração Federal, 

razão pela qual não tem razoabilidade presumir que, na composição das tarifas postais, 

o Ministério da Fazenda levasse em conta um ISS ou um ICMS que seriam repassados 

aos tomadores dos serviços, pois o seu entendimento sempre foi o de que a ECT não se 

sujeita ao pagamento destes impostos. Assim, a presunção seria exatamente aquela 

oposta, ou seja, de que não havia repasse do custo do ISS ao consumidor final137. 

                                                 
132 Nesse mesmo sentido: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 108.893/SP. Relator: Ministro 

Humberto Gomes de Barros, DJ, 23 jun. 1997; BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 
138.007/ES. Relator: Ministro Demócrito Reinaldo, DJ, 15 dez. 1997; BRASIL. Superior Tribunal de 
Justiça. EDcl no REsp nº 71.962/SP. Relator: Ministro Francisco Peçanha Martins, DJ, 11 set. 2000; 
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 317.920/BA. Relatora: Ministra Eliana Calmon, DJ, 30 
set.2002; BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 427.814/MG. Relatora: Ministra Eliana 
Calmon; Relator para Acórdão: Ministro João Otávio de Noronha, DJ, 7 mar. 2005; BRASIL. Superior 
Tribunal de Justiça. REsp nº 511.036/MG. Relator: Ministro João Otávio de Noronha, DJ, 6 mar. 2007. 

133 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 943.119/SP. Relator: Ministro José Delgado, DJ, 23 
ago. 2007. No mesmo sentido: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 1189349/SP. Relator: 
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe, 30 jun. 2010. 

134 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 781.285/RS. Relatora: Ministra Eliana Calmon, DJ, 3 
ago. 2007). No mesmo sentido: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 676.994/RS. Relator: 
Ministro Teori Albino Zavascki, DJ, 5 jun. 2008. 

135 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgRg no REsp 889.652/RS. Relator: Ministro Castro Meira, 
Segunda Turma, julgado em: 9 set. 2008, DJe, 10 out. 2008. No mesmo sentido: BRASIL. Superior 
Tribunal de Justiça. REsp nº 781.285/RS.  Relatora: Ministra Eliana Calmon, DJ, 3 ago. 2007. 

136 Cf. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgRg no AREsp 412.277/SC. Relator: Ministro Humberto 
Martins, Segunda Turma, julgado em: 21 nov. 2013, DJe, 2 dez. 2013. 

137 Cf. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1642250/SP. Relator: Ministro Herman Benjamin, 
Segunda Turma, julgado em: 16 mar. 2017, DJe, 20 abr. 2017. 
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José Mörschbächer138 também reconhece que a manutenção de preços habituais 

pelo contribuinte de direito, mesmo que não sejam preços formalmente tabelados, pode 

constituir objeto de prova da ausência de repasse do ônus ao consumidor final, em 

atenção ao comando do artigo 166 do CTN.  

O autor afirma que, em casos como esse, a prova da assunção do encargo poderá 

ser feita através da juntada ao processo de cópias de notas fiscais de venda de bens 

idênticos, extraídas imediatamente antes, durante e imediatamente após as vendas 

questionadas. Uma vez que os preços sejam constantes, ou que sua variação seja 

justificável pela oscilação de outros elementos do custo, haveria de se reconhecer a 

plena comprovação da ausência do repasse no caso concreto.  

Da mesma forma, a existência de tabelas “não oficiais” de preços, fixadas pela 

matriz por critério comercial e de observação obrigatória pelas filiais, ou a fixação de 

preços por vinculação contratual com fabricante, entre outros, constituem elementos de 

prova da habitualidade dos preços praticados e, portanto, da ausência de repasse do 

eventual indébito ao consumidor final. 

A conclusão a que se chega é que a comprovada manutenção de preços habituais 

ou tabelados, em face da ocorrência do eventual indébito tributário na operação, 

constitui relevante ferramenta para demonstração de que o encargo indevido, não tendo 

sido repassado a terceiro, fora suportado pelo contribuinte de direito, que assim é parte 

legítima para reclamar a restituição do pagamento indevido. 

 

5.5 Da prova do reembolso ao consumidor final para legitimar o estorno de ICMS 

pago indevidamente 

 

Em alguns casos, por questão de praticidade, a legislação passou a dispor de 

alternativas para a recuperação do ICMS indevidamente recolhido aos cofres públicos 

que facilitam a comprovação da ausência de repasse do indébito ao consumidor final.  

É o caso do regime especial concedido através da Cláusula terceira, §3º, do 

Convênio Confaz nº 126/1998139, para que empresas de telecomunicação possam, sem 

                                                 
138 MÖRSCHBÄCHER, José. Op., cit., p. 66. 
139 “Cláusula terceira [...] § 3° Nas hipóteses de estorno de débito do imposto admitidas em cada unidade 

federada, para recuperação do imposto destacado nas NFST ou NFSC, deverá ser observado o seguinte: 
I - caso a NFST ou NFSC não seja cancelada e ocorra ressarcimento ao cliente mediante dedução, 
dos valores indevidamente pagos, nas NFST ou NFSC subseqüentes, o contribuinte efetuará a 
recuperação do imposto diretamente e exclusivamente no documento fiscal em que ocorrer o 
ressarcimento ao cliente, para isto deverá: [...]”(BRASIL. Ministério da Economia. Conselho Nacional 
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necessidade de prévia autorização do Fisco, estornar os valores de ICMS indevidamente 

recolhidos de seus clientes diretamente na sua escrita fiscal, mediante cumprimento de 

certos requisitos, com a condição de que o cliente final seja ressarcido pela operadora, 

mediante dedução dos valores pagos indevidamente, nas notas fiscais subsequentes. 

A legislação leva em conta ao menos duas características do setor de 

telecomunicação. A primeira diz respeito ao fato de que é relativamente comum, na 

modalidade pós-paga, que haja um grande número de estorno de cobranças indevidas 

aos clientes finais, com o respectivo encargo do ICMS, por diversos motivos140.  

Além disso, esse é um serviço prestado usualmente com continuidade, com 

exceção da modalidade de serviço pré-pago, que também é menos suscetível à cobrança 

indevida que ocorre mais frequentemente no modelo pós-pago. Assim, havendo uma 

relação continuativa entre o contribuinte de direito e o contribuinte de fato, é possível 

condicionar o estorno do pagamento indevido do ICMS ocorrido em determinado mês 

ao reembolso do cliente final por meio de descontos concedidos nas faturas que serão 

emitidas nos meses subsequentes. 

É possível concluir, assim, que a prova do reembolso do indébito, então 

repassado ao consumidor, é meio hábil a comprovar a ausência de repasse do ônus, que 

fora suportado pela empresa prestadora do serviço de telecomunicação141. 

Partindo desse exemplo, é possível concluir que o contribuinte de direito do 

ICMS pode comprovar a legitimidade ativa para a recuperação do indébito do imposto 

mediante demonstração de ressarcimento do indébito ao contribuinte de fato, por 

qualquer meio. Nos casos de relações continuadas, como ocorre com fornecedores 

regulares de mercadorias e serviços ao mesmo consumidor, basta o abatimento do valor 

devido por meio de desconto na fatura subsequente.  

                                                                                                                                               
de Política Fazendária (Confaz). Convênio ICMS 126/98. Disponível em: 
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/1998/cv126_98. Acesso em: 20 fev. 2019). 

140 Cite-se, a título de exemplo, a regulamentação do Estado de São Paulo na Portaria CAT nº 6/2009, que 
prevê ao menos sete hipóteses de estorno do imposto: “Art. 1º [...] f) a hipótese de estorno de débito, 
dentre as seguintes: 1 - erro de medição; 2 - erro de faturamento; 3 - erro de tarifação do serviço; 4 - 
erro de emissão do documento; 5 - formalização de discordância do tomador do serviço, relativamente 
à cobrança ou aos respectivos valores; 6 - cobrança em duplicidade; 7 - clonagem de linha ou terminal 
telefônico;” (SÃO PAULO. Portaria CAT nº 6/2009 de 07/01/2009. DOE – SP, 8 jan. 2009. 
Disponível em: https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=169833. Acesso em: 20 fev. 2019). 

141 Cumpre registrar a sistemática do Convênio ICMS nº 56/2012 que, mediante opção do contribuinte, 
substituiu àquela autorização prevista na Cláusula terceira do Convênio nº 126/1998 por um crédito 
presumido mensal no valor de 1% do valor dos débitos de ICMS relacionados à prestação de serviços 
no período de apuração. Esse benefício fiscal substitui a sistemática de recuperação do indébito. 
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6 HIPÓTESES DE LEGITIMAÇÃO ATIVA PARA REPETIÇÃO EM RAZÃO 

DA CIRCUNSTÂNCIA DO PAGAMENTO INDEVIDO DO ICMS 

 

Em certos casos, a própria circunstância ensejadora do indébito do ICMS 

constitui fator principal a indicar o requisito da comprovação do não repasse do encargo 

a terceiro.  

Sendo considerado, por exemplo, o valor da efetiva base de cálculo de algumas 

operações, a translação do ônus fiscal pode ser inviável no caso concreto. É o que 

ocorre nos casos de indébito cujo fundamento reside justamente na inexistência do 

repasse do encargo no preço praticado na operação, como ocorre com os descontos 

incondicionais e nas mercadorias e serviços cedidos em bonificação. De forma análoga, 

a restituição do ICMS pago antecipadamente a maior e o eventual reconhecimento do 

indébito do ICMS em razão da inadimplência do consumidor final, sob o prisma da 

violação à não cumulatividade do imposto, também são casos que denunciam a 

inexistência, como consequência lógica da base de cálculo efetivada em cada caso, do 

repasse do encargo indevido na operação. 

Também se distingue a situação do chamado indébito subjetivo do ICMS, que 

decorre do erro do contribuinte que recolhe a um Estado aquilo que é devido a outro. 

Mais especificamente no caso de adoção de base de cálculo majorada nas transferências 

interestaduais de bens entre estabelecimentos do mesmo titular, há ainda uma hipótese 

de legitimação ativa do contribuinte mediante comprovação do pagamento ao menos 

iniciado ao Estado onde efetivamente devido, nos termos do Decreto-Lei nº 834/1969, 

como se verá neste tópico. 

É peculiar, ainda, a demonstração da legitimidade para a repetição do pagamento 

indevido do ICMS a depender do momento em que este ocorre na cadeia produtiva de 

produtos e serviços. Nesse contexto, incluem-se o pagamento indevido do ICMS objeto 

de lançamento de ofício e do indébito ocorrido na etapa intermediária da produção de 

mercadorias, ou do indébito do imposto que deveria onerar mercadorias ainda em 

estoque, na medida em que essas são circunstâncias que corroboram com a constatação 

de que o ônus não foi considerado na formação do preço da operação que 

presumivelmente seria onerada. 

Por fim, cabe analisar as características próprias das empresas que atuam em 

setores regulados que, em alguns casos, são legalmente impedidas de apropriar-se dos 

ganhos tributários, devendo obrigatoriamente repassá-los aos consumidores finais. 
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Além disso, cumpre analisar as condições para o reconhecimento da legitimidade ativa 

do contribuinte de fato e para o levantamento de depósitos de valores controvertidos do 

ICMS à luz da exigência do artigo 166 do CTN. 

 

6.1 Restituição do ICMS pago indevidamente sobre descontos incondicionados e 

mercadorias ou serviços dados em bonificação 

 

Muito se discute, na doutrina e na jurisprudência, sobre o critério de aplicação 

do disposto no artigo 13, §1º, inciso II, alínea “a”, da Lei Complementar nº 87/96, 

segundo o qual deve integrar a base de cálculo do ICMS o valor dos descontos 

concedidos sob condição.  

O STJ pacificou entendimento, em sede de recurso repetitivo representativo da 

controvérsia, segundo o qual não incide o imposto na hipótese de bonificação, assim 

definida como uma modalidade de desconto que consiste na entrega de uma maior 

quantidade de produto vendido em vez de conceder uma redução do valor da venda. 

Dessa forma, o provador das mercadorias é beneficiado com a redução do preço médio 

de cada produto, mas sem que isso implique redução do preço do negócio142. O STJ 

também editou a Súmula nº 457, que estabelece que “os descontos incondicionais nas 

operações mercantis não se incluem na base de cálculo do ICMS”143. 

Sobre o tema da legitimidade ativa para a restituição do ICMS indevidamente 

recolhido sobre vendas em bonificação, Roque Carrazza144 destaca como peculiaridade 

a desnecessidade de prova da ausência de “repercussão econômica” na operação diante 

da inexistência de preço, elemento informador da base de cálculo do imposto, no caso 

concreto. 

Esse mesmo raciocínio pode ser aplicado aos demais casos de recolhimento 

indevido de ICMS sobre descontos incondicionados, já que a parcela deduzida do preço 

pago pelo adquirente, sem vinculação à condição, ainda que não decorra 

                                                 
142 Cf. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1.111.156/SP. Relator: Ministro Humberto Martins, 

Primeira Seção, julgado em: 14 out. 2009, DJe, 22 out. 2009. 
143 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Súmula 457, Primeira Seção, julgado em: 25 ago. 2010, DJe, 8 

set. 2010, RSTJ vol. 219 p. 727. 
144 “Melhor esclarecendo, a empresa suporta, ela própria, o ônus financeiro do ICMS que indevidamente 

incidiu sobre o valor intrínseco das mercadorias dadas em bonificação. Não o repassa ao preço a ser 
pago pelos adquirentes. Estes literalmente recebem de graça a bonificação em mercadorias. Daí 
podermos tranquilamente concluir que, neste caso, cabe a repetição ou a compensação – sempre com 
correção monetária – das importâncias recolhidas a maior, bastando, para tanto, venham respeitados os 
prazos e formalidades de estilo.” (CARRAZZA, Roque Antônio. Op., cit., p. 139.) 
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especificamente de hipótese de bonificação, também denota a inexistência do repasse 

do indébito no valor da operação. É o caso, por exemplo, do desconto comumente 

concedido para pagamento à vista na compra de produtos, como já observou Hugo de 

Brito Machado145. 

Portanto, em se tratando de indébito de ICMS decorrente de recolhimento 

indevido sobre descontos incondicionados, como ocorre nos casos de pagamento sobre 

mercadorias dadas em bonificação ou nos casos de desconto para pagamento à vista, é 

possível concluir que a demonstração da não repercussão do encargo financeiro 

indevido, apta a legitimar a repetição do indébito pelo contribuinte de direito, confunde-

se com a própria comprovação dos valores efetivamente praticados na operação e das 

circunstâncias que fundamentam o indébito tributário no caso concreto. 

Essa peculiaridade encontra respaldo na jurisprudência do STJ, como 

exemplificam os seguintes julgados da Primeira Turma: 

 
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 
RESCISÓRIA. ICMS. MERCADORIAS DADAS EM BONIFICAÇÃO. 
[...] VIOLAÇÃO À LITERALIDADE DO ART. 166 DO CTN NÃO 
CONFIGURADA. SÚMULA 343 DO STF. APLICAÇÃO. [...] 6. Por 
ostentar peculiaridade não sopesada em nenhum dos arestos indicados, de 
que não há contraprestação financeira alguma em relação às mercadorias 
dadas em bonificação a ensejar a possibilidade de repasse do encargo 
financeiro do tributo indevidamente cobrado do contribuinte de direito 
(vendedor), não é possível chegar à conclusão de que a decisão rescindenda, 
proferida em 25/06/2008, tenha afrontado a jurisprudência do STJ então 
firmada em torno da aplicação do art. 166 do CTN. 7. A dispensa da 
providência preconizada no art. 166 do CTN para o reconhecimento do 
direito à repetição do indébito de ICMS no caso específico das 
bonificações não pode ser considerada como manifestamente ilegal, 
notadamente se considerado que a Primeira Turma já reconheceu a 
inexistência do repasse do encargo econômico do tributo para essas 
situações, por ocasião do julgamento do REsp 1.366.622/SP, Rel. 
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no DJe 20/05/2013. [...] 
9. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. 146  (Grifo 
nosso).  
 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS 
EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. 
ICMS. MERCADORIAS DADAS EM BONIFICAÇÃO. ESPÉCIE DE 
DESCONTO INCONDICIONAL. POSSIBILIDADE DE 

                                                 
145 “Realmente a base de cálculo do ICMS não é o preço anunciado ou constante de tabelas. É o valor da 

operação, e este se define no momento em que a operação se concretiza. Assim, os valores 
concernentes aos descontos ditos promocionais, assim como os descontos para pagamento à vista, ou de 
quaisquer outros descontos cuja efetivação não fique a depender de evento futuro e incerto, não 
integram a base de cálculo do ICMS, porque não fazem parte do valor da operação da qual decorre a 
saída da mercadoria.”(MACHADO, Hugo de Brito. Temas de Direito Tributário – II. São Paulo: 
Editora Revista dos Tri-bunais, 1994, p. 237.) 

146  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AREsp 105.387/RS. Relator: Ministro Gurgel De Faria, 
Primeira Turma, julgado em:  8 ago. 2017, DJe, 25 ago. 2017. 
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CREDITAMENTO DOS VALORES DO TRIBUTO INDEVIDAMENTE 
RECOLHIDO. DESNECESSIDADE DA PROVA DA REPERCUSSÃO 
JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DO ART. 166 DO CTN NO CASO 
CONCRETO. [...] 3. A Turma concluiu que, na hipótese específica de 
mercadorias dadas em bonificação, a prova da repercussão é 
desnecessária, porque é a própria empresa que arca, nesses casos, não só 
com o valor da mercadoria dada em bonificação, como, por óbvio, dos 
impostos eventualmente incidentes; assim, se a mercadoria foi dada em 
bonificação, ou seja, foi entregue sem o pagamento de qualquer quantia 
pelo contribuinte final, e se sobre essas não incide ICMS (não configura 
fato gerador tributário), como já assentou esta Corte de Justiça, ausentes 
estão os pressupostos para a atração do art. 166 do CTN, constituindo um 
contra-senso exigir-se a prova da não repercussão para permitir o 
creditamento ou a repetição do ICMS indevidamente cobrado. [...]147 (Grifo 
nosso).  
 

Em que pese a jurisprudência do STJ consignar expressamente que tal 

circunstância do indébito tem o condão de “dispensar” a providência preconizada no 

artigo 166 do CTN, e que sua exigência in casu seria verdadeiro contrassenso, certo é 

que também se pode dizer que o comando do referido dispositivo, ao contrário de ser 

afastado, é plenamente atendido em tais casos, uma vez que reste comprovada, ou 

incontroversa nos autos, a natureza do indébito em questão que, por suas características 

próprias, também constitui verdadeira prova da ausência de repasse do indébito a 

terceiro no caso concreto. 

Como se verá nos tópicos seguintes, a demonstração da ausência de repercussão 

do encargo indevido do ICMS por meio da demonstração da real base de cálculo da 

operação também pode vir a ser replicada para convalidar a recuperação do indébito do 

imposto nos casos de restituição do pagamento antecipado a maior, bem como nos casos 

de inadimplência absoluta do consumidor final. 

 

6.2 Restituição da diferença do ICMS pago antecipadamente a maior 

 

De forma parecida com o que ocorre na comprovação da legitimidade ativa do 

contribuinte de direito para restituir-se do pagamento indevido do ICMS sobre 

descontos incondicionados, no caso da restituição do imposto pago antecipadamente a 

maior também é possível concluir que o valor excedente do tributo a ser restituído não 

foi repassado ao preço suportado pelo consumidor final. Esse pressuposto, no caso em 

comento, é justamente a razão pela qual há fundamento para exigir a restituição do 

pagamento a maior. 

                                                 
147  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. EDcl nos EDcl no REsp 1366622/SP. Relator: Ministro 

Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em: 15 ago. 2013, DJe, 10 set. 2013. 
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É, porém, imperioso distinguir a natureza jurídica da restituição do pagamento a 

maior no caso em que, a rigor, não configura pagamento indevido no momento em que 

é realizado, mas sim decorre de antecipação prevista legalmente, tal como ocorre, por 

exemplo, nos casos de substituição tributária “para frente”. Nesses casos, a antecipação 

é apurada sobre uma base de cálculo presumida que, posteriormente, efetiva-se em valor 

inferior ao previsto pela norma, fazendo surgir assim o direito à restituição do valor 

antecipado a maior. O pagamento antecipado a maior é devido no momento em que é 

realizado, portanto, em tais casos, em consonância com a previsão do artigo 150, §7º da 

Constituição Federal. 

Como se sabe, ao regular a matéria, o texto constitucional consagrou 

expressamente apenas o direito à imediata e preferencial restituição da quantia paga no 

caso de não ocorrência do fato gerador presumido, e a jurisprudência historicamente 

consagrou o entendimento segundo o qual a base de cálculo presumida do ICMS, ainda 

que o fato gerador ocorresse sobre base de cálculo efetiva menor do que o valor 

previsto, seria definitiva, não comportando restituição do excedente antecipado148. 

Mesmo reconhecendo a inexistência do direito material à restituição do ICMS 

pago antecipadamente a maior, o STJ já expressou entendimento segundo o qual, no 

regime de substituição tributária progressiva, ocorrendo venda por preço inferior ao 

presumido, o substituído tem legitimidade processual para discutir eventual 

irregularidade na incidência de tributo sobre a diferença entre preço praticado e aquele 

previsto para a ocorrência do fato gerador presumido, uma vez que, nesta hipótese, não 

se constata o fenômeno da repercussão tributária ao consumidor, contribuinte de fato, 

sobre o desconto ofertado149.  

Com base na decisão do Pleno do STF no RE nº 593.849/MG, de 2017, fixou-se, 

entretanto, na sistemática da repercussão geral, a tese segundo a qual “é devida a 

restituição do ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a 

base de cálculo efetiva da operação for inferior a presumida”, reconhecendo-se a 

modulação de efeitos da decisão150. 

                                                 
148 Cf. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 1851 MC. Relator: Ministro Ilmar Galvão, Tribunal 

Pleno, julgado em: 3 set. 1998, DJ, 23 out. 1998. (PP-00002 EMENT VOL-01928-01 PP-00064). 
149  Cf. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. RMS 34.389/MA. Relatora: Ministra Eliana Calmon, 

Segunda Turma, julgado em: 16 maio 2013, DJe, 24 maio 2013. 
150 Cf. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 593849. Relator: Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, 

julgado em: 19, out. 2016, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – Mérito, DJe-065 DIVULG 30-03-
2017 PUBLIC 31-03-2017 REPUBLICAÇÃO: DJe-068 DIVULG 04-04-2017 PUBLIC 05-04-2017 
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No referido precedente, a Corte Suprema decidiu, por maioria de seus membros, 

que o princípio da praticidade tributária não prepondera na hipótese de violação de 

direitos e garantias dos contribuintes, notadamente os princípios da igualdade, 

capacidade contributiva e vedação ao confisco, bem como a arquitetura de neutralidade 

fiscal do ICMS. No voto condutor do acórdão, o Ministro Edson Fachin argumenta que 

uma interpretação restritiva do §7º do artigo 150 da Carta Constitucional, para fins de 

legitimar a não restituição do excesso, representaria injustiça fiscal inaceitável em um 

Estado Democrático de Direito, de forma que a restituição do excesso atende ao 

princípio que veda o enriquecimento sem causa, tendo em conta a não ocorrência da 

materialidade presumida do tributo. 

Consoante ao novo entendimento do STF, portanto, o pagamento a maior 

antecipado de ICMS na substituição tributária para frente não é, no momento da 

antecipação, um pagamento indevido, porque decorre da correta aplicação da lei. A 

partir do momento em que o fato gerador ocorre sobre base de cálculo efetiva menor do 

que a base de cálculo presumida, o excesso de pagamento passa, todavia, a ter natureza 

indevida. É nesse sentido a lição de Marco Aurélio Greco151. 

Dessa forma, a restituição do ICMS pago antecipadamente a maior em face da 

posterior realização do fato gerador sobre base de cálculo apurada em valor menor do 

que o presumido na ocasião do pagamento antecipado, especialmente nos casos de 

substituição tributária para frente, passa a se conformar com o conceito legal de 

pagamento indevido, conforme previsto no artigo 165, I do CTN, somente quando se 

revela, no momento em que se ultima a operação, a efetiva cobrança antecipada de 

tributo maior do que o devido.  

Não há de se cogitar, no entanto, da aplicação do óbice do artigo 166 do CTN na 

restituição de tais valores, uma vez que o pressuposto fático que autoriza a própria 

restituição do excedente do ICMS antecipado – qual seja, a base de cálculo efetiva - 

denota que o custo da operação não logrou transmitir o ônus fiscal excedente ao 

consumidor final. Em outras palavras, é possível afirmar que, na ausência de restituição 

                                                 
151  “[...] O sentido do dispositivo constitucional é claramente o de proteger o contribuinte contra 

exigências maiores do que as que resultam da aplicação do modelo clássico do fato gerador da 
obrigação tributária. Não há uma autorização constitucional para cobrar mais do que resultaria da 
aplicação direta da alíquota sobre a base de cálculo existente ao ensejo da ocorrência do fato legalmente 
previsto (fato gerador). Antecipa-se o imposto devido; não se antecipa para arrecadar mais do que o 
devido. Portanto, a devolução é de rigor sempre que o fato não se realizar ou, realizando-se, não se der 
na dimensão originalmente prevista. O excesso tem natureza de uma cobrança indevida, e a 
Constituição não está legitimando o indébito.” (GRECO, Marco Aurélio. Substituição tributária: 
antecipação do fato gerador. 2 ed. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 31.) 
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do valor antecipado a maior, o ônus fiscal repercutirá necessariamente sobre o lucro do 

contribuinte de direito, uma vez que ao contribuinte de fato coube o pagamento apenas 

do imposto devido sobre o valor da operação, na medida do preço suportado. 

 

6.3 Restituição do ICMS pago diante da inadimplência do consumidor final e a 

discussão sub judice no ARE nº 668.974 

 

No âmbito do STJ, a Primeira Turma recentemente reafirmou o entendimento 

segundo o qual o inadimplemento da obrigação civil assumida pelo contratante 

(consumidor final) é desinfluente para a constatação da ocorrência do fato gerador que 

enseja a cobrança do ICMS-Comunicação152. Não se discutiu a questão, contudo, sob o 

prisma da não cumulatividade do ICMS, mas sim pela interpretação, há muito já 

consolidada na jurisprudência, do artigo 118 do CTN para afastar quaisquer efeitos da 

inadimplência sobre a ocorrência do fato gerador. 

Em alguns julgados da Primeira Turma do STF153, a Corte negou trânsito ao 

recurso extraordinário com fundamento no pedido de creditamento do ICMS incidente 

sobre vendas inadimplidas, por não vislumbrar violação direta ao texto constitucional. 

Em sentido diverso, porém, conforme já mencionado alhures, no dia 19.10.2016 

o Tribunal Pleno do STF julgou o RE nº 593.849154, sob relatoria do Ministro Edson 

Fachin, no qual reconheceu-se que é devida a restituição da diferença do ICMS paga a 

mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da 

operação for inferior à presumida.  

O julgamento do STF expressamente reconheceu a modificação parcial da 

jurisprudência firmada no precedente da ADI 1.851155, de relatoria do Ministro Ilmar 

Galvão, que houvera fixado o entendimento segundo o qual a base de cálculo presumida 

                                                 
152 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 1308698/SP. Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia 

Filho, Primeira Turma, julgado em: 6 dez. 2016, DJe, 3 fev. 2017. 
153 Nesse sentido: BRASIL. Supremo Tribunal Federal. AI 750994 AgR, Relator: Ministro Luiz Fux, 

Primeira Turma, julgado em: 23 ago. 2011, DJe, 175 DIVULG 12-09-2011 PUBLIC 13-09-2011 
EMENT VOL-02585-03 PP-00360). No mesmo sentido: BRASIL. Supremo Tribunal Federal. AI 
817801 ED. Relatora: Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgado em: 26 abr. 2011, DJe, 094 
DIVULG 18 maio 2011 PUBLIC 19-05-2011 EMENT VOL-02525-04 PP-00617. 

154 Cf. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 593849. Relator: Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, 
julgado em: 19 out. 2016, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – Mérito, DJe-065 DIVULG 30-03-
2017 PUBLIC 31-03-2017 REPUBLICAÇÃO: DJe-068 DIVULG 04-04-2017 PUBLIC 05-04-2017. 

155 Cf. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 1851. Relator: Ministro Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, 
julgado em: 8 maio 2002, DJ, 22 nov. 2002 PP-00054 EMENT VOL-02092-01 PP-00139 
REPUBLICAÇÃO: DJ 13-12-2002 PP-00060. 
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do ICMS seria definitiva, comportando a restituição apenas nos casos em que o fato 

gerador não se consumou, em interpretação taxativa da hipótese descrita no artigo 150, 

§7º, in fine, da Constituição da República. Ou seja, a Corte Suprema entendeu pelo 

necessário overruling do precedente anterior ao reconhecer que sua manutenção 

estimulou a proliferação da sistemática de substituição tributária para frente como meio 

indireto de majoração de tributos. 

A nova decisão reconheceu a violação de direitos e garantias dos contribuintes, 

notadamente os princípios da igualdade, capacidade contributiva e vedação ao confisco, 

bem como a arquitetura de neutralidade fiscal do ICMS. Autorizou-se à empresa 

litigante o lançamento, em sua escrita fiscal, dos créditos de ICMS recolhidos a maior 

nos últimos cinco anos. Não terão direito à devolução as empresas que não 

judicializaram a questão ou que possuem decisão desfavorável transitada em julgado até 

a data da decisão. 

Em sentido análogo, encontra-se pendente de julgamento na Corte Suprema o 

ARE nº 668.974156 , de relatoria do Ministro Marco Aurélio, no qual se discute a 

ilegitimidade da exigência do ICMS-Comunicação sobre prestações de serviço em 

relação às quais não houve pagamento por parte do usuário, com o fito de ver 

reconhecido o direito de compensar o ICMS recolhido sobre prestações de serviço de 

comunicação em relação às quais houve inadimplência absoluta do consumidor final 

(leia-se: inadimplência que afasta integralmente a onerosidade, extingue os efeitos do 

negócio jurídico e gera o reconhecimento contábil da perda da receita do prestador do 

serviço por intermédio de constituição de “Provisão para Devedores Duvidosos” – 

PDD). 

No recurso, argumenta-se pela violação ao princípio da não cumulatividade do 

ICMS conforme preceitua o artigo 155, §2º, I da CR/88: sendo o ICMS um imposto 

sobre o consumo, é direito do contribuinte de jure (empresa prestadora) repassá-lo ao 

contribuinte de facto (consumidor), transferência que, caso não configurada, fere o 

princípio da não cumulatividade. Além disso, sustenta o não aperfeiçoamento do fato 

gerador do ICMS-comunicação em face da inadimplência absoluta do usuário, 

conforme preceituam os artigos 2º e 12 da Lei Complementar nº 87/96. Por fim, aponta 

a natureza confiscatória da cobrança, violando, assim, o princípio da capacidade 

contributiva e do não confisco. 

                                                 
156 Cf. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ARE 668974 RG. Relator: Ministro Marco Aurélio, Tribunal 

Pleno, julgado em: 6 mar. 2014, DJe, 8 ago. 2014. 
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Relevante é demonstrar que diversos sistemas tributários não cumulativos de 

países do mundo desenvolvido contemplam métodos de restituição/compensação que 

impedem a incidência cumulativa do tributo sobre o agente econômico quando não há 

condições de repasse do tributo ao consumidor final (condição sine qua non ao próprio 

funcionamento do modelo não cumulativo de incidências), como é o caso da 

inadimplência absoluta do consumidor final.  

No modelo britânico de incidência tributária sobre o consumo, via IVA (Imposto 

sobre Valor Adicionado; Value Added Tax - VAT), corrobora o sentido de justeza do 

tributo ao permitir a restituição do imposto pago pelo comerciante que não recebe 

pagamentos dos consumidores de seus produtos ou serviços. A “Receita Federal” 

Britânica (Her Majesty's Revenue and Customs) admite a plena possibilidade de 

restituição dos valores pagos a título de IVA pelo comerciante que não recebeu pelo 

produto vendido ou pelo serviço prestado: é o chamado Bad Debt Relief (em tradução 

livre, “alívio contra o mau débito”). Basta que o comerciante comprove perante o 

governo algumas condições, resumidas no endereço eletrônico do HMRC157, vinculado 

ao Governo do Reino Unido. 

O sistema espanhol de incidência, via IVA (Impuesto sobre el valor añadido), 

contempla, assim como o britânico, a possibilidade de recuperação dos valores de 

imposto incidentes sobre parcelas de débitos “incobráveis”, mediante algumas 

condições. O modelo de restituição do tributo decorrente de Créditos Incobrables está 

descrito em detalhes no sítio eletrônico da Agencia Estatal de Administración 

Tributaria158 do Governo da Espanha. 

O modelo cingapuriano também admite o estorno dos valores pagos a título de 

Goods and Services Tax (GST) pelos empresários e por eles não recebidos de seus 

clientes, sistema denominado Bad Debt Relief (assim como o britânico). As condições e 

formulários próprios podem ser obtidos no sítio eletrônico da “Receita Federal” de 

Cingapura159 (Inland Revenue Authority of Singapore – IRAS). 

                                                 
157  UNITED KINGDOM. Government.UK. HMRC internal manual VAT bad debt relief. HM 

Revenue & Customs, published: 12 Apr. 2016, updated: 27 July 2016, see all updates. Disponível em: 
https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/vat-bad-debt-relief/vbdr2000. Acesso em: 20 fev. 2019. 

158 ESPANA. Gobierno de Espana. Agencia tributaria. Disponível em:  
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientos/RA19.shtml. Acesso em: 20 fev. 
2019. 

159SINGAPORE. Bad Debt Relief. Disponível em: https://www.iras.gov.sg/irashome/GST/GST-regis-
tered-businesses/Working-out-your-taxes/Common-scenarios/Customer/Bad-Debt-Relief/. Acesso 
em: 20 fev. 2019. 
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É interessante observar que a matéria deve voltar ao Plenário do STF no ARE nº 

668.974 com uma peculiaridade, que pode contribuir para distinguir a matéria do 

precedente firmado no RE nº 586.482/RS, no qual o Pleno do STF rejeitou pretensão 

análoga de restituição do PIS/Cofins recolhido sobre vendas inadimplidas160. 

A peculiaridade reside no fato de que a lide discute a exigência de ICMS sobre 

prestação onerosa de serviço de comunicação inadimplida, e não sobre a venda de 

mercadorias. Essa onerosidade é o único meio por intermédio do qual a não 

cumulatividade do ICMS se efetiva, na prática, com o repasse do ônus tributário ao 

consumidor final, neutralizando a carga fiscal suportada apenas momentaneamente, pelo 

empresário, ao longo da cadeia produtiva. 

 No entanto, tal como ocorre com o fornecimento de energia elétrica, o consumo 

imediato do serviço de comunicação, submetido a ulterior pagamento pelo consumidor 

final, impede que o prestador do serviço exija a devolução daquilo que vendeu ao 

inadimplente, restando caracterizada a verdadeira prestação de serviço sobre a qual o 

ônus do ICMS não pôde ser repassado, inviabilizando a neutralidade da exação.  

Tal premissa revela a verdadeira ofensa ao Princípio da não cumulatividade do 

ICMS, que estabelece que o imposto incidente na operação deveria obrigatoriamente 

repercutir ao consumidor final, mas acaba sendo suportado pela empresa em razão da 

inadimplência. Em caso semelhante, conforme constou da ementa do RE nº 401.552-

AgR/SP, já reconheceu o STF que a “cobrança do ICMS na importação nas operações 

efetuadas por quem não seja contribuinte habitual do imposto, não prescinde de 

                                                 
160 “TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. COFINS/PIS. VENDAS INADIMPLIDAS. ASPECTO TEM-

PORAL DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. REGIME DE COMPETÊNCIA. EXCLUSÃO DO 
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO COM AS HIPÓTESES DE 
CANCELAMENTO DA VENDA. [...] 2. Quanto ao aspecto temporal da hipótese de incidência da 
COFINS e da contribuição para o PIS, portanto, temos que o fato gerador da obrigação ocorre com o 
aperfeiçoamento do contrato de compra e venda (entrega do produto), e não com o recebimento do 
preço acordado. [...] O inadimplemento é evento posterior que não compõe o critério material da 
hipótese de incidência das referidas contribuições. [...]. 4. Nas hipóteses de cancelamento da venda, a 
própria lei exclui da tributação valores que, por não constituírem efetivos ingressos de novas receitas 
para a pessoa jurídica, não são dotados de capacidade contributiva. 5. As vendas canceladas não podem 
ser equiparadas às vendas inadimplidas porque, diferentemente dos casos de cancelamento de vendas, 
em que o negócio jurídico é desfeito, extinguindo-se, assim, as obrigações do credor e do devedor, as 
vendas inadimplidas - a despeito de poderem resultar no cancelamento das vendas e na consequente 
devolução da mercadoria -, enquanto não sejam efetivamente canceladas, importam em crédito para o 
vendedor oponível ao comprador. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (BRASIL. 
Supremo Tribunal Federal. RE 586482, Relator: Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em: 23 
nov. 2011, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – Mérito, DJe -119 DIVULG 18-06-2012 PUBLIC 
19-06-2012 RDDT n. 204, 2012 , p. 149-157 RT v. 101, n. 923, 2012, p. 691-706). 
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integração legislativa para disciplinar a realização da compensação do tributo, de modo 

a conferir efetividade ao princípio constitucional da não cumulatividade da exação”161.   

É impossível prever o que decidirá o STF no julgamento do ARE nº 668.974, 

mas é certo que, uma vez que se reconheça o direito à restituição do ICMS incidente 

sobre prestações de serviço ou vendas realizadas ao consumidor final e não pagas 

definitivamente (inadimplência absoluta), seja qual for o fundamento a ser considerado, 

a correlata legitimidade ativa para a repetição do indébito dispensará outra providência 

para atender ao comando do artigo 166 do CTN, considerando-se a inexistência de 

repasse do indébito a terceiros que decorre da própria natureza do indébito no caso 

concreto, a exemplo das hipóteses de bonificação e descontos incondicionais tratadas 

nos tópicos anteriores. 

É possível considerar, ainda, que a própria inadimplência absoluta do 

destinatário da operação, tomada de forma isolada, pode comprovar a ausência de 

repasse do indébito do ICMS em vários outros casos que fundamentem a necessária 

restituição do pagamento indevido. 

 

6.4 Restituição do indébito subjetivo do ICMS e o decorrente do pagamento em 

duplicidade ou por erro no preenchimento da guia de recolhimento 

 

Constitui indébito subjetivo o pagamento indevido do ICMS ao ente fiscal 

diverso daquele para o qual o imposto seria verdadeiramente devido. Em se tratando de 

imposto estadual, há muitos casos de guerra fiscal envolvendo remessas ou prestações 

de serviço interestaduais que podem ensejar o pagamento indevido do tributo ao ente 

fiscal errado. Não por acaso, o artigo 164, III, do CTN garante ao contribuinte a 

possibilidade de consignar a importância do crédito tributário judicialmente no caso de 

exigência, por mais de uma pessoa jurídica de direito público, de tributo idêntico sobre 

um mesmo fato gerador, uma vez que haja dúvida razoável sobre a destinação legal do 

pagamento. 

Em tais casos, o pagamento indevido a ser restituído não significa que o imposto 

não seja devido sobre a operação, mas sim que é devido a outrem, de forma que a 

circunstância de ter havido o repasse do ônus correspondente ao imposto devido ao 

                                                 
161 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 401552 AgR, Relator: Ministro Eros Grau, Primeira Turma, 

julgado em: 21 set. 2004, DJ, 15 out. 2004. (PP-00012 EMENT VOL-02168-02 PP-00354. 
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destinatário da operação comercial não autoriza a concluir que houvera igualmente o 

repasse do imposto indevido na mesma operação. 

De forma semelhante, é possível sustentar a legitimidade ativa para a 

recuperação do indébito tributário indireto decorrente do pagamento comprovadamente 

realizado em duplicidade, seja para o mesmo, seja para outro ente fiscal a quem o 

tributo é realmente devido. Nesses casos, a comprovação do pagamento em duplicidade 

endossa a legitimidade ativa do contribuinte de direito que pagou duas vezes o ICMS na 

respectiva ação de repetição do pagamento indevido por duplicidade, conforme exigido 

pelo artigo 166 do CTN.  

A título de exemplo, no âmbito do TJDFT observa-se precedente que já 

consignou entendimento segundo o qual “nas hipóteses em que comprovado o 

pagamento do tributo em duplicidade torna-se prescindível a prova da não-repercussão 

do encargo financeiro do tributo, nos termos do art. 166 do CTN, isso porque, ainda que 

tenha havido a transferência do encargo ao tomador da prestação dos serviços, o preço 

do serviço contratado foi considerado tomando por base apenas uma incidência 

tributária, e não duas”162.  

Outro exemplo pode ser encontrado na jurisprudência do TJSP, que já 

considerou legítima a restituição do ICMS pago indevidamente em duplicidade pelo 

contribuinte de direito, por simples equívoco no preenchimento da Guia de Arrecadação 

Estadual (GARE), considerando que a repetição do indébito, neste caso, não culminou 

em benefício ao contribuinte e nem em prejuízo ao Fisco163. 

O que há em comum a tais situações é o fato de comportarem a demonstração de 

que o ICMS reclamado como pagamento indevido não corresponde ao imposto 

efetivamente repassado a terceiros, que suportou no preço do produto apenas o valor do 

ICMS devido. 

A seguir passa-se a analisar mais detidamente algumas hipóteses de recuperação 

do indébito subjetivo do ICMS em operações interestaduais de remessa de mercadorias 

ou prestação de serviços com destino a terceiros, contribuintes e não contribuintes do 

imposto, além de operações interestaduais de remessas entre estabelecimentos do 

mesmo contribuinte. 
                                                 

162 DISTRITO FEDERAL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Acórdão n. 498713, 
20090111473989APC. Relator: J. J. Costa Carvalho, Revisor: Sérgio Rocha, 2ª Turma Cível, julgado 
em: 13 abr. 2011, DJE, 27 abr. 2011, p. 76. 

163 SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Apelação 0002696-55.2012.8.26.0659. Relator: Marcelo L. 
Theodósio, 11ª Câmara de Direito Público; Foro de Vinhedo - 2ª Vara, julgado em: 18 out. 2016, 
publicado em: 19 out. 2016. 
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6.4.1 Restituição do ICMS pago indevidamente ao ente fiscal diverso do devido em 

operação destinada a não contribuinte do imposto 

 

Com relação às operações tributadas pelo ICMS que promovam a venda de 

mercadorias ou serviços destinados ao consumidor final, destaca-se o fato de que o 

repasse do encargo tributário, nestes casos, é terminativo, ou seja, após ser repassado ao 

longo das etapas de produção e comercialização do produto ou serviço, o imposto 

devido finalmente alcança a capacidade contributiva do consumidor final que, 

diferentemente do que ocorre nas etapas intermediárias, não poderá neutralizar a exação 

apropriando-se do crédito do valor do tributo suportado na sua aquisição. 

Nesse tipo de operação, para comprovar a legitimidade ativa do contribuinte de 

direito que recolheu o imposto ao ente fiscal diverso daquele para o qual seria 

efetivamente devido, é possível argumentar que, juridicamente, só há um repasse 

possível do ICMS efetivamente devido ao consumidor final. Isto é, a quantia que foi 

indevidamente recolhida ao Estado errado, e que por este motivo não logrou quitar o 

verdadeiro débito do contribuinte de direito com o ente fiscal correto, não pode se 

somar ao imposto devido uma única vez pelo consumidor final para repercutir em dobro 

sobre este. 

Embora seja situação parecida com a da repetição do indébito decorrente do 

pagamento em duplicidade, a questão da recuperação do indébito subjetivo do ICMS 

incidente na operação com o consumidor final prescinde da prova do efetivo pagamento 

em duplicidade, ou seja, não é necessária a comprovação do pagamento do imposto ao 

ente fiscal ao qual é realmente devido para se comprovar que o pagamento indevido não 

fora repassado ao consumidor final. Para se comprovar a ausência de repasse ao 

consumidor final do pagamento indevido do ICMS destinado ao ente fiscal diverso, 

suficiente será a comprovação de que o imposto que fora repassado ao consumidor 

final, e que é efetivamente devido a outro ente fiscal, nos termos da lei, é igualmente 

diverso daquele que se pretende repetir.  

Em outras palavras, a circunstância de ter havido o eventual pagamento devido 

da mesma quantia correlata ao pagamento indevido ao sujeito ativo correto pode, sim, 

reforçar a comprovação da ausência de repasse ao consumidor final por ocorrência de 

efetivo pagamento em duplicidade, mas não é condição sine qua non para que se 

reconheça que o imposto suportado pelo consumidor final não corresponde ao montante 
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que se pretende restituir do ente fiscal diverso daquele para o qual o imposto é 

realmente devido. 

A título exemplificativo, é possível mencionar o acórdão da Quarta Câmara de 

Direito Público do TJSC, que reconheceu a legitimidade ativa para a repetição do 

indébito do ICMS indevidamente recolhido para Santa Catarina por uma empresa 

prestadora do serviço de telefonia móvel sobre cartões pré-pagos que deveriam ensejar 

o recolhimento do imposto ao Fisco do Paraná, onde se localiza o estabelecimento da 

fornecedora, em razão do disposto no artigo 11, III, “b” da Lei Complementar nº 87/96 

e conforme decidido pelo STJ no Resp nº 1.119.517/MG164. Hoje em dia a decisão do 

TJSC é objeto do Resp nº 1.644.770/SC, pendente de julgamento pela Primeira Turma 

do STJ. 

Nesse precedente, a sentença recorrida havia acolhido preliminar de 

ilegitimidade ativa da empresa autora por ausência de prova da assunção do encargo, 

argumentando: "O fato de supostamente o tributo merecer ser recolhido em favor do 

Estado do Paraná não altera a conclusão. ‘Quem paga mal paga duas vezes’, é dito em 

adágio bem conhecido. Ademais, se alguém foi efetivamente prejudicado foi o 

consumidor catarinense, que suportou ociosamente um custo quanto aos serviços de 

comunicação”. 

O voto condutor do acórdão que julgou procedente, neste ponto, a apelação do 

contribuinte, considerou, no entanto, que as circunstâncias do indébito autorizavam a 

legitimação ativa da empresa, bastando a exigibilidade em duplicidade dos valores, no 

caso concreto, consagrando entendimento segundo o qual “o fato de pagar duas vezes 

porque pagou mal não implica na impossibilidade de repetir o pagamento indevido”, 

conforme sintetiza o seguinte trecho: 

 
Neste contexto, concessa venia, vislumbra-se inviável a aplicação do artigo 
166 do Código Tributário Nacional à hipótese vertente, ainda que a autora 
tenha efetivamente repassado os valores do ICMS aos consumidores, eis que 
não se trata, a priori, de pagamento do contribuinte de direito ao ente que 
regularmente seria o legitimado a receber a quantia, mas, sim, de pagamento 
errôneo a terceiro, o que torna plenamente possível a repetição pretendida. 
Caso contrário, a se aplicar pura e simplesmente o provérbio de ‘quem paga 
mal paga duas vezes’ ao caso sub judice, como assentou o douto Togado a 
quo, a autora estaria sendo compelida a realizar o pagamento em duplicidade 
pelo mesmo fato gerador, porquanto terá que realizar igualmente o 
adimplemento ao Estado do Paraná, sem poder proceder à repetição do 
indébito perante o Ente que, em princípio, auferiu irregularmente o 

                                                 
164 Cf. SANTA CATARINA. Tribunal de Justiça. Apelação Cível n. 2012.089093-2, da Capital. Relator: 

Desembargador Paulo Ricardo Bruschi, Quarta Câmara de Direito Público, julgado em: 10 dez. 2015. 
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tributo, sem poder realizar novamente o repasse das quantias aos 
consumidores. 
Vale dizer: sequer se há cogitar prejuízo ao consumidor catarinense, visto 
que, de qualquer modo, teria que suportar o pagamento do ICMS no 
momento da aquisição dos cartões telefônicos, seja ele para o Estado de 
Santa Catarina, seja para o Estado do Paraná. [...]165  
 

O precedente da Corte catarinense ilustra muito bem a hipótese de demonstração 

de legitimidade ativa para a repetição do indébito subjetivo do ICMS nas operações 

destinadas ao consumidor final, nos casos em que o tributo controvertido pertence a 

outro ente fiscal, com base na premissa de que o ônus fiscal fora suportado apenas uma 

vez pelo consumidor final, estando excluído desse repasse o acréscimo advindo do 

pagamento indevido em questão.  

 

6.4.2 Restituição do ICMS pago indevidamente sobre preço de transferência de 

mercadoria destinada a estabelecimento do mesmo titular em outro Estado 

 

Pode-se dizer que, na prática, a exigência do ICMS sobre transferências de bens 

entre estabelecimentos do mesmo titular é controvertida, na medida em que coexistem o 

entendimento jurisprudencial sumulado pelo STJ, desde 1996, segundo o qual não 

constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro 

estabelecimento do mesmo contribuinte (Súmula nº 166/STJ); e a previsão expressa, em 

sentido contrário, no artigo 12, inciso I, da Lei Complementar nº 87/96, que jamais fora 

declarada inconstitucional.  

De acordo com Roque Carrazza 166 , a regra geral é que não há operação 

mercantil na transferência entre estabelecimentos próprios e, assim, não há a incidência 

do ICMS. O caso específico da transferência de mercadorias destinadas à venda entre 

                                                 
165 Cf. SANTA CATARINA. Tribunal de Justiça. Apelação Cível n. 2012.089093-2, da Capital. Relator: 

Desembargador Paulo Ricardo Bruschi, Quarta Câmara de Direito Público, julgado em: 10 dez. 2015. 
166 “Há, porém, uma exceção a esta regra: quando uma mercadoria é transferida para estabelecimento do 

próprio remetente, mas situado no território de outra pessoa política (Estado ou Distrito Federal), nada 
impede, juridicamente, que a filial venha a ser considerada “estabelecimento autônomo”, para fins de 
tributação por via de ICMS. Assim é para que não se prejudique o Estado (ou o Distrito Federal) de 
onde sai a mercadoria. [...] Ora, aplicando-se a regra geral (de que inexiste circulação na transferência 
de mercadorias de um estabelecimento para outro, de um mesmo proprietário) a pessoa política de 
origem nada pode arrecadar, a título de ICMS; só a localizada no estabelecimento de destino. Logo – e 
também porque o princípio federativo e o princípio da autonomia distrital inadmitem que os Estados e 
Distrito Federal se locupletem uns às custas dos outros – concordamos que tais estabelecimentos sejam 
considerados autônomos, pelo menos para fins de tributação por meio de ICMS. Noutras palavras, em 
homenagem a esses dois princípios, é de reconhecer-se, por ficção, a existência de operações 
tributáveis, celebradas entre estabelecimentos da mesma empresa, nos casos de transferência de 
produtos da matriz para a filial, a fim de se preservar as fontes de receitas tributárias e financeiras dos 
Estados.” (CARRAZZA, Roque Antônio. Op., cit., p. 58.) 
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estabelecimentos do mesmo titular localizados em Estados distintos constituiria uma 

exceção. 

No âmbito da Lei Kandir há, ainda, a definição taxativa da composição da base 

de cálculo do imposto devido na saída de mercadoria para estabelecimento localizado 

em outro Estado, pertencente ao mesmo titular (artigo 13, §4º), diante das hipóteses 

trazidas nos seus três incisos. Nos casos de remessas de mercadorias adquiridas de 

terceiros, a base de cálculo deverá ser o valor correspondente à entrada mais recente da 

mercadoria (inciso I), enquanto que, no caso de mercadoria produzida pelo próprio 

contribuinte, a base de cálculo deverá ser a soma do custo da matéria-prima, material 

secundário, mão de obra e acondicionamento (inciso II). Já no caso da mercadoria não 

industrializada, a base de cálculo deverá ser o preço corrente no mercado atacadista do 

estabelecimento remetente (inciso III). 

Ocorre que, por vezes, a definição do preço de transferência é objeto de 

divergência entre o Estado de origem e o de destino da mercadoria, ensejando o 

pagamento a maior do imposto, na origem, e a consequente glosa do crédito no destino, 

no clássico contexto da guerra fiscal.  

No julgamento do RE nº 60.997 167 , ocorrido em 1968, a restituição do 

pagamento indevido do Imposto sobre Vendas e Consignações foi negada pela Terceira 

Turma do STF por não ter o contribuinte conseguido comprovar o prejuízo, e não 

haveria certeza de que não seria possível incorporar o tributo ao preço da mercadoria, 

apesar de o indébito ter ocorrido na operação de transferência, e não de venda a terceiro.  

Mais recentemente, o STJ já afirmou, com fundamento na competência 

reservada à Lei Complementar para dirimir conflitos de competência que decorre do 

artigo 146, III, “a”, da Constituição Federal: “A fixação da base de cálculo de produto 

industrializado para fim de ICMS, quando sai de um estabelecimento para outro do 

mesmo contribuinte, para outro Estado, pelo art. 13, § 4º, II, não pode ser modificado 

por regra estadual”168.   

                                                 
167  Conforme trecho do voto condutor: “O recorrente alega que o negócio em questão não havia 

consumidor. Tratava-se de transferência. Não haveria assim o fenômeno da repercussão. Mas, a 
mercadoria transferida tem um destino: a venda. Tributos no seu caminho da produção para a venda, no 
preço desta terão de ser considerados.” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 60997. Relator: 
Ministro Hermes Lima, Terceira Turma, julgado em: 27 set. 1968, DJ, 27 dez. 1968. (PP-05545 
EMENT VOL-00751-08 PP-02798 RTJ VOL-00048-02 PP-00389)). 

168 BRASIL. Supremo Tribunal de Justiça. REsp 707.635/RS. Relator: Ministro José Delgado, Primeira 
Turma, julgado em: 17 maio 2005, DJ, 13 jun. 2005, p. 197. 
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Em outro precedente, a Segunda Turma do STJ manteve a glosa de créditos 

procedida pelo Fisco gaúcho contra empresa produtora de laticínios que remeteu 

mercadorias industrializadas com origem em centros de distribuição paulistas, adotando 

como base de cálculo do ICMS o preço de venda das mercadorias, e não o preço de 

custo, conforme disposto no artigo 13, §4º, inciso II, da LC 87/96169.  

Mais recentemente, em decisão publicada em fevereiro de 2019, a Primeira 

Turma do STJ julgou o AREsp nº 581.679/RS e amparou o entendimento segundo o 

qual não há que se falar no óbice do artigo 166 do CTN nos casos de transferências 

internas: 

 
TRIBUTÁRIO. ICMS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TRANSFERÊNCIA 
DE MERCADORIAS PARA ESTABELECIMENTOS DE MESMO 
TITULAR. DIREITO. ART. 166 DO CTN. INAPLICABILIDADE. 
EXORDIAL QUE PEDE A DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO, 
DESCONTADOS OS VALORES APROVEITADOS JUNTO AO ESTADO 
DE DESTINO. MONTANTE A SER APURADO. LIQUIDAÇÃO. [...] 3. 
Hipótese em que o acórdão recorrido, depois de aplicar o entendimento 
consolidado no julgamento no Recurso Especial Repetitivo n. 1.125.133/SP e 
na Súmula 166 do STJ, para reconhecer que não incide o ICMS sobre 
operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo 
titular, assentou que o direito à repetição desse indébito exige a comprovação 
de que a empresa assumiu o encargo financeiro do tributo ou de que estava 
autorizada pelo contribuinte de fato para tal mister, o que não teria ocorrido 
na espécie. 4. O ICMS exigido na específica operação de transferência de 
mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa somente 
pode ser por esta suportado, visto que nesse estágio da cadeia comercial 
ela continua ostentando a titularidade física e jurídica da mercadoria, 
não havendo, ainda, a figura de terceira pessoa a quem possa ser 
transferido o encargo financeiro, sendo certo que a possibilidade de repasse 
econômico da exação somente ocorrerá em operação posterior, quando da 
efetiva venda da mercadoria.[...] 170 

 
O mesmo raciocínio foi empregado pelo STF no julgamento do RE nº 61.664-

MG, de 21.5.1968, em 1969, no qual foi concedida a restituição pela impossibilidade 

manifesta de repercussão do Imposto de Vendas e Consignações (IVC), já que não 

ocorrera a venda, mas a transferência de gado de uma para outra fazenda do mesmo 

contribuinte171.  

                                                 
169 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1109298/RS. Relator: Ministro Castro Meira, Segunda 

Turma, julgado em: 26 abr. 2011, DJe, 25 maio 2011. 
170  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AREsp 581679/RS. Relator: Ministro Gurgel de Faria, 

Primeira Turma, julgado em: 04 dez. 2018, DJe, 04 fev 2019. 
171 “No caso dos autos, um frigorífico se viu constrangido a recolher ao Recorrido a inconstitucional taxa 

de recuperação, porque o gado de sua propriedade transitou pelo território mineiro em demanda de 
outro imóvel da própria Recorrente no território fluminense. Não tendo havido venda, não poderia ter 
ocorrido obviamente a translação do tributo para o consumidor.” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. 
RE 61664. Relator Ministro Aliomar Baleeiro, Segunda Turma, julgado em: 21 maio 1968, DJ, 16 
maio 1969. (PP-02029 EMENT VOL-00764-01 PP-00283)). 
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Com relação à legitimidade ativa para a repetição do indébito do ICMS em tais 

casos de adoção de base de cálculo majorada nas transferências interestaduais de bens 

entre estabelecimentos do mesmo titular, é importante ainda destacar a hipótese trazida 

pelo Decreto-Lei nº 834/1969. 

Editado em 08 de setembro de 1969 pelos Ministros da Marinha de Guerra, do 

Exército e da Aeronáutica Militar, com poderes legislativos que lhe foram conferidos 

pelo famigerado Ato Institucional nº 05, de 13 de dezembro de 1968, o qual abriu 

caminho para o fechamento do Congresso Nacional, o decreto trouxe em seu artigo 2º, 

§2º, um mecanismo novo para o contribuinte se defender em meio à guerra fiscal, 

garantindo a legitimidade ativa para a repetição do indébito do ICM indevidamente 

recolhido a um Estado mediante comprovação do pagamento ao Estado onde é devido o 

imposto: 

Art. 2º Não será aplicada penalidade por diferença de impôsto sôbre 
circulação de mercadorias devido nas transferências para estabelecimento do 
mesmo titular em outro Estado, desde que o contribuinte remetente, ou seu 
representante, tenha pago o tributo a um dos Estados, quer o de origem, quer 
o de destino. 
§ 1º O disposto neste artigo não prejudica o direito de qualquer Estado de 
exigir o impôsto que entenda ser-lhe devido. 
§ 2º Se o contribuinte houver pago o impôsto a um Estado quando 
devido a outro, terá direito à restituição do que houver recolhido 
indevidamente, feita a prova do pagamento ou do início dêste ao Estado 
onde efetivamente devido. 
§ 3º O disposto neste artigo aplica-se às operações realizadas a partir de 1º de 
janeiro de 1967, não se restituindo, porém, as multas já pagas. 172  (Grifo 
nosso). 
 

Este dispositivo é muito raramente discutido na jurisprudência dos Tribunais 

locais, sendo possível constatar que sua vigência é controvertida em algumas Cortes 

estaduais, como é o caso do TJRS, que já considerou que tal preceito não estaria mais 

vigente173. 

                                                 
172 BRASIL. Decreto-Lei nº 834, de 8 de setembro de 1969. Dispõe sobre a entrega das parcelas, 

pertencentes aos Municípios, do produto da arrecadação do imposto sobre circulação de mercadoria, 
estabelece normas gerais sobre conflito da competência tributária, sobre o imposto de serviços e dá 
outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del0834.htm. 
Acesso em: 20 fev. 2019. 

173 Nesse sentido: “No que tange à exclusão, invoca o art. 2º do DL 834/69, pelo qual não há multa 
quando por diferença de imposto sobre circulação de mercadorias devido nas transferências para 
estabelecimento do mesmo titular em outro Estado, desde que o contribuinte remetente, ou seu 
representante, tenha pago o tributo a um dos Estados, quer o de origem, quer o de destino. Tal 
dispositivo, sabidamente, não mais vigora, e não é invocado outro equivalente no ordenamento 
atual.  Ademais, não servia para acobertar conduta intencional, lesiva ao Estado de destino. É 
surpreendente que de sua conduta, adrede sabida incorreta, queira a autora, ainda, tirar vantagem, e 
dupla: perante o Estado de origem, a do incentivo fiscal, e perante o Estado de destino, a de não pagar a 
multa.”. (RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. Apelação Cível nº 70012738852. Relator: 
Irineu Mariani, Primeira Câmara Cível, julgado em: 22 nov. 2006. (Grifo nosso).  
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No âmbito do STJ não há muitos julgados que versaram sobre o tema da 

vigência do referido dispositivo. Em pelo menos duas oportunidades, contudo, o STJ 

declarou expressamente válida a aplicação do artigo 2º do Decreto-Lei nº 834/69, sendo 

a primeira para reconhecer em favor do Estado de destino das operações entre 

estabelecimentos próprios o direito de exigir o imposto que lhe entender devido, como 

lhe garante o §1º do referido artigo, em face de o Estado de origem superestimar o valor 

dos bens transferidos174. Nesse precedente, o voto condutor expressamente reconhece 

que, em favor do contribuinte que pagou imposto a maior no Estado de origem, o 

Decreto-lei nº 834/69 indica o remédio, qual seja, a possibilidade de restituição 

mediante prova do pagamento ou início deste ao Estado onde efetivamente é devido o 

tributo. 

Em outro precedente da Segunda Turma, o STJ manteve a decisão recorrida na 

parte em que considerou que o teor do caput do artigo 2º do Decreto-Lei nº 834/69 fora 

recepcionado pela CF/88. Negou, porém, aplicação no caso concreto para fins de afastar 

a multa exigida junto com o crédito indevido no Estado de destino em hipótese de 

majoração, na origem, do preço de transferência de nafta petroquímica efetivada entre 

estabelecimentos próprios da Petrobrás, uma vez que não havia que se falar em qualquer 

imposto devido na origem por força da não incidência prevista no artigo 155, §2º, X, 

“b” da CR/88175.  

Tendo por base uma pesquisa acurada do histórico da legislação, a 

Desembargadora Célia Maria Vida Meliga Pessoa do TJRJ 176  reconheceu a plena 

vigência do dispositivo, pelo simples motivo de que este nunca fora formalmente 

revogado177.  

                                                 
174 Cf. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 19.535/MG. Relator: Ministro Humberto Gomes de 

Barros, Primeira Turma, julgado em: 22 set. 1993, DJ, 18 out. 1993, p. 21841. 
175Cf. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 59.863/RS. Relator: Ministro Antônio de Pádua 

Ribeiro, Segunda Turma, julgado em: 13 set. 1995, DJ, 16 out. 1995, p. 34639. 
176 Cf. RIO DE JANEIRO. Tribunal de Justiça. Apelação nº 0115594-26.2001.8.19.0001. Relatora: 

Desembargadora Celia Maria Vidal Meliga Pessoa, Décima Oitava Câmara Cível, julgado em: 1 mar. 
2011, DJ, 12 abr. 2011. 

177 “Da leitura das razões de decidir, observa-se que o juízo adotou premissa equivocada, na medida em 
que asseverou a revogação do DecretoLei nº 834/69 pela Lei Complementar nº 116/2003, inocorrente 
de forma expressa, de sorte que não se identifica incompatibilidade da norma do art. 2º daquele 
Decreto-Lei com o segundo diploma legal, que regulou o imposto de serviços de qualquer 
natureza. Não se autoriza, ainda, a conclusão pela revogação tácita, visto que versam matérias 
distintas – o primeiro versa sobre conflitos de competência tributária pertinente ao imposto de 
circulação de mercadoria, enquanto a lei Complementar 116/2003 cuida do imposto sobre serviços de 
qualquer natureza. Veja-se que a Lei Complementar nº 116/2003, ao revogar artigos do decreto Lei nº 
834/69, manteve a vigência do art. 2º em epígrafe, em face de inegável silêncio eloqüente: ‘Art. 
10. Ficam revogados os arts. 8º, 10, 11 e 12 do Decreto-Lei no 406, de 31 de dezembro de 1968; os 
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É possível concluir que, no caso do indébito do ICMS que decorre da majoração 

do preço de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte 

localizados em diferentes Estados, a legitimidade ativa para a restituição do imposto 

pago a maior na origem pode ser demonstrada, de início, pelo fato de que a operação 

interna, sem natureza mercantil, já denota a ausência de repasse a terceiros do indébito 

tributário em questão.  

Além disso, nos casos em que o pagamento a maior decorre do estrito 

cumprimento da legislação do Estado de origem, o contribuinte pode comprovar a 

legitimidade ativa na repetição do indébito mediante prova do pagamento ou do início 

deste ao Estado onde efetivamente devido, sendo essa hipótese específica prevista no 

artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 834/69, a corroborar com a conclusão de que é 

dispensável exigir, neste caso, outra prova da ausência de repasse do ônus a terceiro 

como condição para legitimar a repetição do indébito. 

 

6.5 Indébito do ICMS em etapa intermediária da produção de mercadorias ou que 

onera mercadorias em estoque 

 

Considerando a etapa da cadeia de produção da qual se origina o indébito do 

ICMS que se pretende restituir, a ausência do repasse do ônus indevido a terceiro pode 

ainda não ter ocorrido em razão de a mercadoria gravada estar em elaboração ou no 

estoque do vendedor. Em outras palavras, enquanto ainda não tivesse ocorrido a efetiva 

venda do bem, o indébito do ICMS incidente sobre a mercadoria estocada, ou sobre a 

matéria-prima, insumo, materiais intermediários e de embalagem nela aplicadas, 

logicamente não teria sido, ainda, sido repassado a terceiro. 

Sobre tal hipótese de comprovação da legitimidade ativa para repetição do 

indébito tributário indireto, José Mörschbächer ressalva que haverá de se ter alguma 

cautela a respeito quando, embora o insumo ou o produto ainda esteja nos estoques, já 

                                                                                                                                               
incisos III, IV, V e VII do art. 3º do Decreto-Lei no 834, de 8 de setembro de 1969; a Lei 
Complementar no 22, de 9 de dezembro de 1974; a Lei no 7.192, de 5 de junho de 1984; a Lei 
Complementar no 56, de 15 de dezembro de 1987; e a Lei Complementar no 100, de 22 de dezembro 
de 1999.’ Apesar de o artigo 2º do Decreto-Lei nº 834/69 regular matéria de conflito de competência 
tributária pertinente ao antigo Imposto de circulação de mercadorias (ICM), é de se ressaltar que sua 
incidência não é incompatível com o ICMS. Embora se trate de imposto novo, sua estrutura é baseada 
no antigo ICM, daí por que, ao sentir desta relatoria, não há incompatibilidade do preceito invocado 
com o ordenamento em vigor.” (Grifo nosso). 
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tenha sido contratada a sua venda, se dentro do preço avençado já tiver sido previsto o 

acréscimo relativo ao indébito por parte do vendedor. 178 

Na jurisprudência do STF é possível encontrar um precedente, do ano de 1970, 

no qual a Primeira Turma afastou a incidência da Súmula nº 71/STF ao adotar premissa 

análoga e reconhecer a legitimidade ativa de uma indústria de pneumáticos para 

recuperar o indébito da Taxa de Despacho Aduaneiro, tido como ônus tributário 

indireto, porque o ônus na espécie  “recaiu sobre matéria-prima não lançada diretamente 

ao consumo público, mas aplicada pela importadora em sua indústria de artefatos de 

borracha” 179. 

É possível concluir que a legitimidade ativa para a recuperação do indébito do 

ICMS ocorrido em etapa intermediária da cadeia produtiva da mercadoria pode ser 

comprovada mediante demonstração de que ainda não houve a venda com a 

precificação definitiva do bem gravado pelo ônus indevido, seja porque o produto ainda 

está em produção, seja porque ainda está em estoque. 

 

6.6 Pagamento indevido de lançamento de ofício do ICMS apurado sobre valor da 

operação em que se desconsiderou a incidência do imposto 

 

A princípio, o fato de o indébito do ICMS decorrer de pagamento de auto de 

lançamento exigindo imposto indevido não constitui circunstância que, por si só, 

autorize concluir pela legitimidade ativa do contribuinte de direito para a restituição do 

pagamento. É certo, contudo, que essa situação, em determinadas circunstâncias, pode 

conduzir à verdadeira presunção em favor do contribuinte de direito para a satisfação do 

requisito trazido pelo artigo 166 do CTN no caso concreto.  

                                                 
178 MÖRSCHBÄCHER, José. Op., cit., p. 65. 
179 “Taxa de despacho aduaneiro. 1) a taxa de despacho aduaneiro não incide sobre a importação de 

mercadorias isentas de direitos alfandegários. E, embora a aludida taxa revista-se, em regra, da 
condição de ônus tributário indireto, na espécie, entremostra-se susceptível de repetição, porque 
recaiu sobre matéria prima não lançada diretamente ao consumo público, mas utilizada e 
aplicada pela importadora em sua indústria de artefatos de borracha; 2) Inexistência de negativa 
de vigência da lei federal e de divergência com a Súmula nº 71, dada a peculiaridade do caso; 3) 
Ausência de prequestionamento da tese relativa a condenação em honorários advocatícios, com 
aplicação das Súmulas nºs. 282 e 356; 4) Recurso extraordinário não conhecido.” (BRASIL. Supremo 
Tribunal Federal. RE 69557. Relator: Ministro Barros Monteiro, Primeira Turma, julgado em: 31 mar. 
1970, DJ, 17 abr. 1970. (PP-01469 EMENT VOL-00796-02 PP-00678).  
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De acordo com Hugo de Brito Machado Segundo180, a hipótese de legitimação 

para a repetição do indébito do ICMS, pago indevidamente por meio de lançamento 

tributário, pode ser assim exemplificada: 

 
3.18 Pode haver a restituição do indébito, porém, em situações excepcionais. 
É o caso de quando o contribuinte de direito paga o ICMS de cuja repetição 
cogita no âmbito de um lançamento de ofício, efetuado muito depois da 
realização das vendas correspondentes. Imagine-se, por exemplo, que um 
comerciante efetua diversas vendas ao longo do ano de 2006, e no preço 
correspondente supostamente “embute” o ICMS que à época entende devido. 
Alguns anos depois, sofre auto de infração no qual se lhe exigem diferenças 
incidentes sobre tais vendas. O contribuinte paga o valor relativo a esse auto 
de infração e, em seguida, verifica que o mesmo não era devido. Nessa 
hipótese, poderá pleitear a restituição do indébito tributário, pois 
evidentemente não terá “repercutido” sobre os compradores dos produtos, 
anos antes, o imposto indevido que só muito depois foi compelido a pagar. 
 

Em julgamento paradigmático acerca da forma de calcular o ICMS devido nas 

hipóteses em que o contribuinte de direito indevidamente não exigiu o imposto do 

consumidor final, o STJ já decidiu que “tendo prestado o serviço sem repassar a carga 

do tributo, o sujeito passivo da obrigação tributária responde pelo pagamento do 

imposto”, cuja base de cálculo deve ser inicialmente calculada somando-se o imposto 

inadimplido ao valor da operação e, em seguida, incidindo sobre esse valor majorado 

novamente a respectiva alíquota181. 

Cumpre reconhecer que o pagamento do auto de lançamento indevido constitui 

indício relevante de que este ônus fiscal não fora repassado ao consumidor final nos 

casos em que o contribuinte de direito efetivamente desconsiderou a incidência do 

ICMS sobre a sua operação, ocorrida anos antes, consciente de que era de fato indevido.  

Nesses casos, é relevante o fato de haver o posterior lançamento tributário para 

exigência dos valores por parte da fiscalização estadual, em especial com a respectiva 

majoração da base de cálculo convalidada pelo STJ no teor do EREsp nº 1.190.858/BA, 

e que se justifica unicamente pela reconhecida ausência de repasse do ônus na formação 

do preço praticado ao consumidor final. Certo é que o eventual pagamento indevido do 

lançamento fiscal denota que houve a assunção do ônus por parte unicamente do 

contribuinte de direito, que não pode retroagir no tempo para repassar o ônus do 

pagamento indevido no preço da operação já acabada.  

                                                 
180 MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Repetição do tributo indireto: incoerências e contradições. 

São Paulo: Malheiros, 2011, p. 31. 
181 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. EREsp 1190858/BA. Relator: Ministro Ari Pargendler, Pri-

meira Seção, julgado em: 8 maio 2013, DJe, 12 ago. 2013. 
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Por outro lado, a depender das especificidades de cada caso, é possível que o 

contribuinte de direito do ICMS tenha, sim, repassado ao consumidor final o imposto 

indevido que, por não ter sido pago ao fisco, veio a ser exigido por meio de auto de 

lançamento. Essa situação de débito declarado e não pago de imposto indevido é atípica, 

mas pode ocorrer no caso de pagamento indevido de ICMS alcançado pela prescrição, 

por exemplo. Em tais casos, apesar de ser indevido o pagamento do tributo, exigido por 

meio de auto de lançamento, porque fulminado pela prescrição no momento da 

cobrança (cf. art. 156, V do CTN), a restituição do pagamento pode ser obstada pelo 

fato de que esse imposto fora efetivamente repassado ao consumidor final no tempo da 

operação. 

No caso do contribuinte que, premido pela necessidade de reestabelecer 

urgentemente sua regularidade fiscal, efetua o pagamento indevido do imposto lançado 

por meio de auto de lançamento infundado, quando comprovadamente não foi 

considerada a incidência do imposto exigido na operação praticada com o consumidor 

final que ensejou a cobrança, a sua recuperação não pode ser obstada por suposta 

ausência de legitimidade ativa, nos termos do artigo 166 do CTN.  

É o caso, por exemplo, do imposto manifestamente indevido por 

inaplicabilidade da hipótese de incidência, e exigido por meio de auto de lançamento 

indevido, ou do contribuinte que dispõe de consultoria jurídica prévia atestando a não 

incidência do ICMS controvertido naquele caso concreto, e que também deixa de 

destacá-lo nos documentos fiscais por decisão consciente e fundamentada.  

Cabe, ainda, ponderar que, em se tratando de pagamento de ICMS indevido por 

não conformação da hipótese de incidência desse imposto ao caso concreto, mas que se 

exige por meio de auto de lançamento tributário, considera-se, a priori, que o imposto 

não foi repassado ao consumidor final, já que não se pode presumir o repasse de 

imposto indevido ao contribuinte de fato, mas somente do imposto devido. 

Sobre esse tema, Misabel Derzi182 assevera que, se a pessoa resiste à cobrança 

do tributo, não efetuando o pagamento ao tempo devido, mas, sim, resistindo à sua 

cobrança, descabe exigir prova da não repercussão, pois sequer houve, ainda, o 

pagamento espontâneo do tributo. Com base nesse fundamento, a Segunda Turma do 

                                                 
182 BALEEIRO, Aliomar; DERZI, Misabel de Abreu Machado. Op., cit., p. 1305. 
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STJ já motivou decisão na qual afastou a incidência do art. 166 do CTN em ação de 

embargos à execução que visava a cobrança do imposto inadimplido183. 

De forma muito parecida, o STJ também já afastou o óbice do artigo 166 no 

caso de ação anulatória que se volta contra auto de lançamento do imposto que teria 

sido repassado a terceiro, restringindo sua aplicação às ações repetitórias apenas184. 

Dessa forma é possível concluir que a legitimidade ativa para a recuperação do 

indébito que decorre do pagamento indevido do ICMS exigido por meio de auto de 

lançamento depende de outras circunstâncias fáticas capazes de confirmar a ausência do 

repasse do ônus ao contribuinte de fato. A resistência fundamentada do contribuinte em 

efetuar o pagamento espontaneamente, na época dos fatos geradores, pode, contudo, ser 

indicativo contundente de que ele igualmente não promoveu o repasse do tributo no 

preço suportado pelo consumidor final, estando assim legitimado a se restituir do valor 

eventualmente pago indevidamente por meio de quitação de auto de lançamento 

indevido. 

 

6.7 A legitimidade ativa de concessionários e prestadores de serviços públicos de 

preço controlado 

 

Em alguns casos, os diplomas reguladores das tarifas cobradas por prestadoras 

de serviços públicos podem configurar, em última análise, a própria vedação legal do 

enriquecimento indevido da empresa em virtude de ganhos tributários, mesmo em não 

se tratando de hipótese de tabelamento oficial de preços. 

É que a regulação da atividade contempla, às vezes, como única hipótese 

permissiva de se auferir lucro, a apropriação daqueles valores obtidos através da 

eficiência empresarial e da competitividade, não sendo permitido que a empresa 

                                                 
183“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. INCONSTITUCIONAL MAJORAÇÃO DE ALÍ-

QUOTA DE 17% PARA 18% PELA LEI 6.556/89. ART. 166 DO CTN. PROVA DA NÃO-
REPERCUSSÃO: DESCABIMENTO. [...] 4. O art. 166 do CTN se aplica unicamente nos casos de 
repetição de indébito, não podendo ser invocado quando a discussão em torno da legalidade do crédito 
tributário se dá nos embargos à execução fiscal, em que o objetivo do embargante cinge-se ao não-
pagamento ou à redução da quantia executada. Nesse caso, é totalmente descabida a exigência da 
prova do não-repasse do encargo financeiro, pois não houve, ainda, pagamento do tributo 
executado. [...].” (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 895.754/SP. Relatora: Ministra Eliana 
Calmon, Segunda Turma, julgado em: 6 nov. 2008, DJe, 26 nov. 2008). 

184 “TRIBUTÁRIO - ICMS - AÇÃO ANULATÓRIA PELA VENDEDORA: LEGITIMIDADE. 1. O 
contribuinte de direito, ainda que não seja aquele que suportou o ônus, tem legitimidade e interesse em 
anular o lançamento, se errôneo. 2. A prova de que fala o art. 166 do CTN só tem valia em ação de 
repetição. 3. Recurso não conhecido.” (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 53.090/SP, 
Relatora: Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em: 16 jun. 2000, DJ, 1 ago. 2000, p. 217). 



91 
 

concessionária se aproprie dos valores obtidos por ganhos de qualquer outra natureza 

(incluindo ganhos tributários), devendo repassá-los obrigatoriamente ao consumidor do 

serviço público oferecido por implemento da busca constante pela modicidade tarifária. 

É o caso da concessão de serviço público de distribuição de energia elétrica, 

conforme regulada pela Lei 9.427/96, que instituiu a Agência Nacional de Energia 

Elétrica (ANEEL), e disciplinou o regime das concessões dessa atividade. De acordo 

com o a referida lei, o regime econômico e financeiro da concessão de serviço público 

de energia elétrica, conforme estabelecido no respectivo contrato, compreende, 

taxativamente, apropriação de ganhos de eficiência empresarial e da competitividade 

(art. 14, IV). 

É na atividade de telecomunicações que essa hipótese ganha maior relevância, 

em face da clareza do dispositivo trazido pela Lei 9.472/97 – a Lei Geral de 

Telecomunicações, que no parágrafo 3º do artigo 108 dispõe textualmente sobre a 

obrigatoriedade do repasse dos ganhos tributários aos usuários do serviço: 

 
Art. 108. Os mecanismos para reajuste e revisão das tarifas serão previstos 
nos contratos de concessão, observando-se, no que couber, a legislação 
específica. 
§ 1° A redução ou o desconto de tarifas não ensejará revisão tarifária. 
§ 2° Serão compartilhados com os usuários, nos termos regulados pela 
Agência, os ganhos econômicos decorrentes da modernização, expansão ou 
racionalização dos serviços, bem como de novas receitas alternativas. 
§ 3° Serão transferidos integralmente aos usuários os ganhos econômicos 
que não decorram diretamente da eficiência empresarial, em casos como 
os de diminuição de tributos ou encargos legais e de novas regras sobre 
os serviços.185 (Grifo nosso).  
 

Conforme assevera Roberto Ferraz 186  em comentário sobre esse dispositivo, 

tendo em vista a razão normativa expressada pelo artigo 166 do CTN, a obrigação de 

repasse das vantagens fiscais aos consumidores, estabelecida pela Lei Geral de 

Telecomunicações, deveria resultar no reconhecimento da legitimidade ativa das 

empresas de telecomunicações para discutir em nome e proveito próprio as exações 

tributárias a que estejam submetidas e que considerem exigidas irregularmente.  

É de se notar, no entanto, que essa não se trata de uma hipótese própria de prova 

de não repercussão do encargo para o consumidor final do imposto indevido que, no 

                                                 
185 BRASIL. Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997. Dispõe sobre a organização dos serviços de 

telecomunicações, a criação e funcionamento de um órgão regulador e outros aspectos institucionais, 
nos termos da Emenda Constitucional nº 8, de 1995. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L9472.htm. Acesso em: 20 fev. 2019. 

186 FERRAZ, Roberto. Repetição do indébito tributário e legitimidade ativa – Telecomunicações – Lei 
9.472/97, art. 108. Revista Dialética do Direito Tributário, São Paulo, n. 100, p. 106-114, jan. 2004, 
p. 113. 
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caso, ocorreu inequivocamente. O que o argumento denota é que, embora tenha havido 

o repasse do ônus tributário indevido, não é possível imputar à empresa de 

telecomunicação o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa para configurar 

sua ilegitimidade ativa para repetir o indébito. 

Além disso, a hipótese proposta por Roberto Ferraz se assemelha com a 

legitimidade ativa para a restituição do ICMS mediante comprovada devolução dos 

valores aos contribuintes de fato, conforme abordado anteriormente. Nesse caso, porém, 

não seria garantida a devolução do indébito ao mesmo contribuinte de fato que suportou 

o ônus indevido, já que a devolução do encargo seria feita mediante redução dos preços 

de maneira indistinta, compensando os consumidores futuros do indébito outrora 

cobrado dos consumidores do passado. 

Portanto, a normatividade da Lei Geral de Telecomunicações, in casu, poderia 

ensejar a dispensa da autorização firmada, pelo contribuinte de fato, para a restituição 

dos valores que lhe foram repassados pelo contribuinte de direito, haja vista que a 

devolução dos valores se dará ex lege e independentemente da formalização da vontade 

ou autorização do consumidor final, inexistindo, da mesma forma, hipótese de 

enriquecimento sem causa do contribuinte de direito. 

Essa hipótese de legitimação da empresa prestadora do serviço para repetir 

indébito do ICMS em nome próprio não foi enfrentada pela jurisprudência até o 

momento. Contudo, este tipo de situação é reflexo de um problema recorrente nos 

estudos sobre o alcance do artigo 166 do CTN em casos concretos, e que diz respeito à 

possibilidade de ajuizamento de repetição do indébito do ICMS por parte do 

consumidor final de certos serviços públicos, como exceção ao entendimento 

desfavorável firmado em sede de recurso repetitivo no STJ (REsp nº 903.394/AL), haja 

vista que os prestadores intermediários nem sempre têm interesse na demanda, uma vez 

que figuram como meros intermediários na arrecadação, como se passa a analisar. 

 

6.8 Ilegitimidade ativa do contribuinte de fato e a exceção do consumidor final de 

energia elétrica, fornecimento de água tratada, provedores de internet e 

combustíveis 

 

No âmbito do STJ, a jurisprudência já reconhecia a eventual legitimidade ativa 

do consumidor final para repetição do indébito do ICMS recolhido especificamente 
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sobre a demanda reservada de energia elétrica em meados dos anos 2000187. Em outros 

casos, porém, versando sobre matéria idêntica, a Corte Superior não reconhecia a 

legitimidade ativa ao contribuinte de fato, adotando interpretação restritiva do artigo 

166 do CTN188 . Esse entendimento restritivo foi objeto de pacificação na Primeira 

Seção no bojo do REsp repetitivo nº 903.394/AL, relatado pelo Ministro LUIZ FUX, 

julgado em 24/3/2010, DJe 26/4/2010, estabelecendo que apenas o contribuinte de 

direito pode ser parte legitima para reclamar a restituição do indébito nos impostos 

indiretos. 

O STJ também já decidiu, no final daquela década, que não procede a demanda 

ajuizada pelos consumidores finais em desfavor de operadoras do serviço de telefonia 

com objetivo de restituir-se do indébito do ICMS indevidamente cobrado sobre o valor 

da assinatura básica de telefonia em razão da ilegitimidade passiva das empresas que 

apenas repassam o tributo ao ente fiscal189. 

De forma igualmente restritiva, a pessoa jurídica que se utiliza do consumo de 

energia elétrica e do serviço de comunicação como insumo necessário para a exploração 

de sua atividade econômica, e não logra êxito em comprovar que não repassa o encargo 

ao consumidor final no preço de seus serviços, não tem reconhecida sua legitimidade 

ativa para pleitear valores eventualmente pagos a maior a título de ICMS, justamente 

por não se caracterizar como contribuinte de fato. É o caso, por exemplo, do pleito 

                                                 
187 Nesse sentido: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 237.025/SP. Relatora: Ministra Eliana 

Calmon, Segunda Turma, julgado em: 22 abr. 2003, DJ, 2 jun. 2003, p. 239; BRASIL. Superior 
Tribunal de Justiça. REsp 183.087/SP. Relator: Ministro Milton Luiz Pereira, Primeira Turma, julgado 
em: 21/ jun. 2001, DJ, 11 mar. 2002, p. 175. 

188 “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO TRIBUTÁRIO. A-
ÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. 
TRIBUTO INDIRETO. CONSUMIDOR. ‘CONTRIBUINTE DE FATO’. ILEGITIMIDADE ATIVA. 
RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Os consumidores de energia elétrica, de serviços de 
telecomunicação não possuem legitimidade ativa para pleitear a repetição de eventual indébito 
tributário do ICMS incidente sobre essas operações. 2. A caracterização do chamado contribuinte de 
fato presta-se unicamente para impor uma condição à repetição de indébito pleiteada pelo contribuinte 
de direito, que repassa o ônus financeiro do tributo cujo fato gerador tenha realizado (art. 166 do CTN), 
mas não concede legitimidade ad causam para os consumidores ingressarem em juízo com vistas a 
discutir determinada relação jurídica da qual não façam parte. 3. Os contribuintes da exação são aqueles 
que colocam o produto em circulação ou prestam o serviço, concretizando, assim, a hipótese de 
incidência legalmente prevista. [...].” (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. RMS 24.532/AM. 
Relator: Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em: 26 ago. 2008, DJe, 25 set. 2008).  

189 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1004817/MG. Relator: Ministro Luiz Fux, Primeira 
Seção, julgado em: 14 out. 2009, DJe, 22 out. 2009. 
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deduzido por laboratório que produz e vende produtos químicos190, ou do prestador do 

serviço de hotelaria191, entre outros192. 

Em sentido oposto, todavia, a Segunda Turma reconheceu a legitimidade ativa 

de entidade assistencial amparada pela imunidade tributária, na qualidade de 

consumidora final, para repetir o indébito do ICMS indevidamente suportado, 

argumentando que, de regra, a legitimidade para pleitear a devolução de tributo de 

imposição indireta é do consumidor de fato, que sofre a diminuição patrimonial em 

razão da incidência do tributo193.  

Logo em 2012, o entendimento foi flexibilizado pela Primeira Seção do STJ, em 

sede de recurso repetitivo, para reconhecer-se a legitimidade ativa do consumidor final 

de energia elétrica para pleitear restituição do indébito tributário indireto, esclarecendo 

o distinguishing do caso com o precedente firmado no REsp repetitivo nº 903.394/AL, 

fundado na relação estabelecida com a concessionária do serviço público em questão: 

 
RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. 
ART. 543-C CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONCESSÃO DE 
SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. INCIDÊNCIA DO ICMS 
SOBRE A DEMANDA "CONTRATADA E NÃO UTILIZADA". 
LEGITIMIDADE DO CONSUMIDOR PARA PROPOR AÇÃO 
DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. - Diante do que 
dispõe a legislação que disciplina as concessões de serviço público e da 
peculiar relação envolvendo o Estado-concedente, a concessionária e o 
consumidor, esse último tem legitimidade para propor ação declaratória 
c/c repetição de indébito na qual se busca afastar, no tocante ao 
fornecimento de energia elétrica, a incidência do ICMS sobre a demanda 
contratada e não utilizada. - O acórdão proferido no REsp 903.394/AL 
(repetitivo), da Primeira Seção, Ministro Luiz Fux, DJe de 26.4.2010, 
dizendo respeito a distribuidores de bebidas, não se aplica ao casos de 
fornecimento de energia elétrica. Recurso especial improvido. Acórdão 
proferido sob o rito do art. 543-C do Código de Processo Civil.194 (Grifo 
nosso).  
 

O principal argumento para a relativização da premissa fixada no precedente 

anterior, de que apenas ao contribuinte de direito caberia a legitimidade ativa na 

repetição do indébito indireto, decorre do fato de que o concessionário do serviço 

                                                 
190  Nesse sentido: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. RMS 22.333/PA. Relator: Ministro José 

Delgado, Primeira Turma, julgado em: 17 out. 2006, DJ, 7 nov. 2006, p. 230. 
191 Nesse mesmo sentido: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. RMS 21.742/ES. Relator: Ministro Luiz 

Fux, Primeira Turma, julgado em; 25 set. 2007, DJ, 8 nov. 2007, p. 164. 
192  BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. REsp 1181690/SC. Relator: Ministro Luiz Fux, Primeira 

Turma, julgado em 27 abr. 2010, DJe, 20 mai. 2010. 
193 Cf. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 932.647/MG. Relatora: Ministra Eliana Calmon, 

Segunda Turma, julgado em: 2 set. 2010, DJe, 4 fev. 2011. 
194 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. REsp 1299303/SC, Relator: Ministro Cesar Asfor Rocha, Pri-

meira Seção, julgado em 08 ago. 2012, DJe, 14 ago. 2012. 
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público em questão não tem qualquer interesse em buscar a restituição dos impostos 

pagos a maior, já que o repassa integralmente na tarifa, não comprometendo seus lucros. 

É possível encontrar, ainda, decisão da Segunda Turma do STJ que aplicou esse 

precedente repetitivo para reconhecer a legitimidade ativa do consumidor final para a 

repetição de indébito do ICMS indevidamente recolhido sobre a atividade de provedores 

de acesso à internet195, considerando-se a não incidência do imposto estadual sobre esse 

serviço, nos termos da Súmula nº 334/STJ. 

Da mesma forma, a Segunda Turma do STJ também já reconheceu a 

aplicabilidade do REsp repetitivo 1.299.303/SC para legitimar o pleito de repetição de 

indébito do ICMS ao consumidor final de combustível196. 

Já na jurisprudência da Primeira Turma do STJ é possível observar a aplicação 

desse precedente para reconhecer-se a legitimidade ativa para repetição do ICMS 

indevidamente recolhido pelo consumidor final do serviço público de fornecimento de 

água tratada197. 

É possível observar, ainda, que em 2015 a Segunda Turma do STJ argumentou 

novamente que “tratando-se de tributo indireto, a exemplo do ICMS, a legitimidade 

ativa para a ação de repetição de indébito pertence, em regra, ao contribuinte de fato” 

para, em seguida, reconhecer o óbice da Súmula nº 07/STJ, naquele caso, o que 

impossibilitaria infirmar a conclusão pela ilegitimidade ativa do contribuinte de direito 

alcançada na decisão recorrida198. 

Conforme já foi mencionado neste trabalho, relembre-se que, antes do artigo 166 

do CTN, a restituição do indébito do então ICM, conforme prevista no parágrafo único 

do artigo 32 da Lei nº 4.502/64, era expressamente garantida ao terceiro “que faça prova 

de haver pago o impôsto ao contribuinte nos têrmos dêste artigo”, sub-rogando-se no direito 

daquele à respectiva restituição. 

Cabe ponderar, apesar da prevalência do entendimento contrário firmado no 

REsp repetitivo nº 903.394/AL, que a literalidade do próprio artigo 166 do CTN não 

impede a legitimidade ativa do contribuinte de fato para a repetição do indébito dos 

impostos indiretos, especialmente quando este provar ter assumido o referido encargo, 
                                                 

195 Nesse sentido: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgRg no REsp 1473551/RS. Relator: Ministro 
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em: 2 dez. 2014, DJe, 10 dez. 2014. 

196 Nesse sentido: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgRg no RMS 28.044/ES. Relator: Ministro 
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em: 13 nov. 2012, DJe, 21 nov. 2012. 

197 Nesse sentido: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1349196/RJ. Relator: Ministro Benedito 
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em: 21 fev. 2013, DJe, 11 mar. 2013. 

198 Nesse sentido: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgRg no REsp 1237418/RS. Relator: Ministro 
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em: 5 fev. 2015, DJe, 12 fev. 2015. 



96 
 

na mesma linha da expressa permissão trazida na Lei nº 4.502/64, relativa ao antigo 

ICM.  

 

6.9 Legitimidade ativa para levantamento de depósito judicial de valores 

controvertidos de ICMS 

 

O levantamento de depósito judicial de valores controvertidos do ICMS 

constituiu situação aparentemente semelhante à do contribuinte que escritura o indébito 

do ICMS que vem sendo recolhido em apartado, enquanto discute em ação judicial se o 

imposto é devido, como forma de demonstrar a ausência de repasse do ônus ao 

consumidor final. É, entretanto, um grave equívoco equiparar o depósito judicial ao 

pagamento indevido e submeter ambos os casos aos requisitos do artigo 166 do CTN. 

A questão envolvendo óbice ao levantamento dos depósitos controvertidos tem 

origem na aplicação da vedação ao enriquecimento sem causa no caso de ter sido 

repassado o ônus fiscal a terceiro, como aponta Hugo de Brito Machado Segundo199. 

De acordo com Luciano Amaro200, “o depósito não é o pagamento, é garantia 

que se dá ao sujeito credor da obrigação tributária, num procedimento administrativo ou 

em ação judicial, no sentido de que, decidido o feito, se o depositando sucumbe, o valor 

depositado é levantado pelo credor, extinguindo-se, dessa forma, a obrigação”. 

Em um precedente de maio de 2006, a Primeira Turma do STJ manteve a 

negativa de seguimento de recurso especial do Estado do Rio Grande do Sul que se 

voltava contra acórdão do TJRS o qual reconhecera a uma empresa de embalagens o 

direito de se creditar do ICMS destacado em notas fiscais emitidas por seu fornecedor, 

mesmo diante do fato conhecido de que o fornecedor teve reconhecido o direito à 

restituição do imposto em tais operações, e cujos valores não recolheu efetivamente ao 

Fisco, mas sim depositou mensalmente em ação judicial.  

                                                 
199 “[...] Pode-se presumir que, se o contribuinte resiste à cobrança e não paga, ele não ‘repassou’ a 

quantia correspondente aos preços, mas isso não necessariamente acontece. Ademais, o contribuinte 
pode efetuar as vendas, “repassar” o tributo quando da fixação de seus preços e depositar judicialmente 
(em vez de pagar) a quantia respectiva, em ação na qual se insurge contra a cobrança. Nesse caso, não 
há diferença entre o levantamento de tais depósitos e a restituição do que houvesse sido pago, sendo 
aquele que paga para depois repetir vítima de um tratamento discriminatório e injustificado diante do 
direito, assegurado ao que procedeu ao depósito, de levantar as quantias correspondentes.” 
(MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Repetição do tributo indireto: incoerências e contradições. 
São Paulo: Malheiros, 2011, p. 33.) 

200 AMARO, Luciano. Curso de Direito Tributário. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 361. 
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Segundo o precedente do Tribunal gaúcho, o fato de o fornecedor depositar os 

valores controvertidos em conta judicial, mas continuar destacando e repassando esse 

ônus, sem ressalvas, nas notas fiscais emitidas, também seria capaz de impedir o 

levantamento dos depósitos201. 

Já no final do ano de 2013 a Primeira Turma do STJ teve a oportunidade de 

entrar no mérito da questão envolvendo depósitos administrativos do ICMS 

controvertido, discutidos por uma empresa prestadora do serviço de comunicação, 

vinculados à discussão judicial em sede de mandado de segurança que, ao fim e ao 

cabo, teve decisão favorável ao contribuinte. 

O julgado faz uma importante distinção entre os casos vinculados a depósitos 

judiciais com a repetição do indébito comumente regulada pelo artigo 166 do CTN. Isso 

porque, apesar de reconhecer que houve destaque do ICMS tido como indevido nas 

notas fiscais emitidas ao consumidor final, a Corte cidadã frisou que a lei que regula o 

depósito administrativo, naquele caso, determina a devolução do depósito ao 

contribuinte de direito vencedor da demanda judicial, sendo dever da Fazenda Pública a 

devolução dos valores em razão do princípio da boa-fé objetiva.  

Ademais, o acórdão reconhece que a discussão da titularidade do dinheiro 

caberia apenas entre o consumidor final e o contribuinte de direito, reconhecendo, ainda 

que implicitamente, que poderia mesmo ter havido o repasse do indébito ao consumidor 

final, e que isso não seria capaz de influenciar o levantamento do depósito: 

 
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. [...] ICMS 
INCIDENTE SOBRE SERVIÇOS PREPARATÓRIOS AO DE 
COMUNICAÇÃO. [...] NEGATIVA DO FISCO ESTADUAL EM 
DEVOLVER O VALOR DEPOSITADO CALCADA NA 
NECESSIDADE DE PROVA DO NÃO REPASSE DO TRIBUTO AO 
CONTRIBUINTE DE FATO. INAPLICABILIDADE DO ART. 166 DO 
CTN. HIPÓTESE QUE NÃO SE CONFUNDE COM A DE REPETIÇÃO 
DE INDÉBITO. [...] 5. Todavia, é inadmissivel subsumir o caso concreto à 
norma do art. 166 do CTN, expressamente endereçada à situação de 
restituição ou repetição do indébito tributário, isto é, quando há pagamento 
indevido de tributo. 6. Na hipótese, ocorreu o depósito administrativo, 
fundado em Lei Estadual e autorizado pela Fazenda Estadual como forma de 
suspensão da cobrança do crédito tributário, enquanto discutia-se 
judicialmente a legalidade da incidência do tributo. Há uma decisão 
transitada em julgado afirmando exatamente a ilegalidade dessa cobrança, e a 
mesma Legislação Estadual, como frisou o acórdão impugnado, impõe a 
devolução do dinheiro depositado nestes casos. 7. A discussão sobre a 
titularidade do dinheiro depositado deve ser travada entre contribuintes 
de direito e de fato, se for o caso, em outra sede, porquanto assentado, 
definitivamente, ser indevida a cobrança do tributo, não pertencendo o 

                                                 
201 Cf. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 714.795/RS. Relator: Ministro Luiz Fux, Primeira 

Turma, julgado em: 4 maio 2006, DJ,  1 jun. 2006, p. 154. 
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montante, portanto, ao ente Estatal Estadual, que não pode sujeitar a 
devolução à prova do não repasse, uma vez que essa condicionante não 
constava da Legislação Estadual e não foi objeto de prévio acerto entre 
as partes, surgindo como empecilho apenas na hora do levantamento 
pretendido. 8. A decisão proferida no mandamus, entendendo indevidos os 
valores relativos ao ICMS sobre a instalação de linhas telefônicas e serviços 
similares, possui eficácia plena, independente, portanto, de qualquer outra 
providência, impondo a Fazenda Pública, mormente em razão do teor da 
Legislação Estadual e do princípio da boa-fé objetiva, devolver o depósito 
efetuado apenas para a suspensão da cobrança do crédito tributário durante a 
discussão judicial. 9. A função do depósito é instrumental, de garantia do 
pagamento do tributo; ele está vinculado, portanto, à decisão que vier a 
transitar em julgado e, no caso, essa decisão foi favorável ao contribuinte 
(RESP 547.706/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ 22.03.2004).[...]”202  (Grifo 
nosso).  
 

Como se vê, é preciso atentar-se aos efeitos processuais do depósito dos valores 

controvertidos do ICMS que, mesmo quando definitivamente julgados como indevidos, 

simplesmente não equivalem juridicamente ao pagamento indevido regulado pelos 

artigos 165 e 166 do CTN. 

É preciso destacar, ainda, que o objetivo do depósito do tributo controvertido é 

de suspender a exigibilidade do imposto enquanto discute sua exigibilidade, 

diferentemente do pagamento, que é causa extintiva do crédito tributário203. 

A questão envolvendo o levantamento do depósito do ICMS controvertido, 

portanto, é um caso verdadeiro de não aplicação do artigo 166 do CTN, sobretudo 

porque não há pagamento do imposto no caso concreto. A despeito disso, é possível que 

a vedação ao enriquecimento sem causa da empresa que repassou tais custos aos 

consumidores seja arguida no juízo próprio do eventual pedido de restituição aduzido 

pelo consumidor em face do contribuinte de direito.  

 

6.10 Da glosa de crédito de ICMS decorrente de estorno de pagamento indevido 

com fundamento no artigo 166 do CTN 

 

Ao longo da cadeia produtiva de múltiplas incidências do ICMS, a Constituição 

Federal é que garante o direito ao crédito do imposto devido na etapa anterior para o 

abatimento daquilo que é devido na etapa subsequente, garantindo assim a não 
                                                 

202 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. REsp 1377781/MG, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia 
Filho, Primeira Turma, julgado em 10 dez. 2013, DJe, 04 fev. 2014 

203 É nesse sentido a lição de Hugo de Brito Machado: “O depósito é ato do contribuinte que, por haver 
ingressado em juízo para impugnar a cobrança do tributo, coloca o valor correspondente à disposição 
do juízo, para garantir a efetividade da decisão que porventura a final venha a ser proferida a favor da 
Fazenda Pública na ação correspondente.” (MACHADO, Hugo de Brito. Depósito judicial e 
lançamento por homologação. Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, n 49, p. 52-55, out. 
1999, p. 53). 
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cumulatividade do tributo, até que ele repercuta definitivamente sobre a capacidade 

contributiva do consumidor final. 

Esse direito de crédito do imposto relacionado à não cumulatividade do ICMS 

não se submete ao artigo 166 do CTN, da mesma forma que não depende sequer do 

efetivo recolhimento do imposto na origem, notadamente nos casos em que a 

mercadoria gravada é adquirida de boa fé, a exemplo do disposto na Súmula nº 509 do 

STJ, segundo a qual “é lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS 

decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a 

veracidade da compra e venda”. 

Sobre o tema, Misabel Derzi204  esclarece que os fundamentos de segurança 

jurídica, de confiança na lei e de proteção da boa-fé impedem que, a posteriori, sendo 

reconhecida a inconstitucionalidade da lei em que se baseava a cobrança ou declarada a 

ilegalidade da exigência fiscal, possam ser estornados os créditos já utilizados ou 

utilizáveis pelo contribuinte (de boa-fé) no IPI ou no ICMS. 

Lado outro, há reiterado entendimento, no âmbito do STJ205 , no sentido de 

reconhecer que o creditamento efetivado com intento de compensar, na escrita fiscal, 

valores que foram pagos indevidamente a título de ICMS, sujeitam-se ao regramento do 

artigo 166 do CTN. O fundamento jurídico que distingue o crédito devido pela 

sistemática da não cumulatividade daquele que pretende estornar o pagamento indevido 

é a conformação deste último às causas de restituição previstas no artigo 165 do 

CTN206. 

A apropriação de crédito fiscal do ICMS com objetivo de estornar indébito do 

ICMS, quando não observado o requisito do artigo 166 do CTN, pode sujeitar-se à glosa 

por parte do Fisco. Nesse caso, o artigo 166 do CTN poderá figurar como fundamento 

de cobrança e de inscrição em certidão de dívida ativa, constituída contra o contribuinte, 

em razão da apropriação de crédito indevido do imposto207.  

                                                 
204 BALEEIRO, Aliomar; DERZI, Misabel de Abreu Machado. Direito Tributário Brasileiro: CTN co-

mentado. 14. ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 1304. 
205 Nesse sentido: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgRg no REsp 930.968/SP. Relator: Ministro 

José Delgado, Primeira Turma, julgado em: 4 dez. 2007, DJ, 19 dez. 2007, p. 1161; BRASIL. Superior 
Tribunal de Justiça. AgRg no REsp 848.828/RS. Relator: Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, 
julgado em: 10 out. 2006, DJ, 26 out. 2006, p. 253; BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgRg nos 
EDcl no Ag 463.619/SP. Relator: Ministro Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma, julgado em: 6 
dez. 2005, DJ, 6 mar. 2006, p. 287. 

206 Nesse sentido: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 968.083/SP. Relator: Ministro Teori 
Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em: 9 out. 2007, DJ, 22 out. 2007, p. 226. 

207 A título de exemplo: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 876.715/SP. Relatora: Ministra 
Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em: 12 fev. 2008, DJ, 22 fev. 2008, p. 168. No mesmo 
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7 A AUTORIZAÇÃO DE TERCEIROS PARA LEGITIMIDADE ATIVA AD 

CAUSAM DO CONTRIBUINTE DE DIREITO NA REPETIÇÃO DO INDÉBITO 

DE ICMS 

 

Uma vez que o ICMS recolhido indevidamente tenha sido efetivamente 

repassado ao contribuinte de fato, destinatário da operação, não há mais que se falar em 

prova da ausência do repasse, por óbvio. Conforme prevê o próprio artigo 166 do CTN, 

em tais casos, para que o contribuinte de direito se habilite para a repetição do indébito 

será preciso que este esteja autorizado pelo contribuinte de fato. 

No mesmo sentido, a jurisprudência do STJ reconhece que, nos casos em que 

remanesce a presunção do repasse do ICMS ao consumidor final, ante a inexistência de 

prova em contrário por parte do contribuinte de direito, a restituição somente é possível 

mediante apresentação de autorização firmada pelo contribuinte de fato.208 

Nesses casos, a autorização de terceiro que confere a legitimidade ativa do 

contribuinte de direito reveste-se de verdadeira condição da ação repetitória, devendo 

ser juntada aos autos, preferencialmente, com a inicial, conforme artigo 320 do CPC.  

Apesar disso, a jurisprudência do STJ já reconheceu o direito de juntada da 

autorização nos autos do processo após a petição inicial, uma vez que se trata também 

de matéria de prova, nos termos do artigo 166 do CTN, e que pode até mesmo ser objeto 

de perícia no curso processual. O julgador levou em conta que, no caso analisado, havia 

sido pedido pela parte, na petição inicial, a concessão de prazo para a posterior juntada 

de tais autorizações, que ainda pendiam de tradução juramentada.209 

                                                                                                                                               
sentido: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgRg no AREsp 50.090/SP. Relator: Ministro 
Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em: 17 nov. 2011, DJe, 23 nov. 2011. 

208  Nesse sentido: “[...] ICMS. TRIBUTO INDIRETO. TRANSFERÊNCIA DE ENCARGO 
FINANCEIRO AO CONSUMIDOR FINAL. ART. 166, DO CTN. ILEGITIMIDADE ATIVA. 
PRECEDENTES. [...] 5. Na verdade, o art. 166 do CTN, contém referência bem clara ao fato de que 
deve haver pelo intérprete sempre, em casos de repetição de indébito, identificação se o tributo, por sua 
natureza, comporta a transferência do respectivo encargo financeiro para terceiro ou não, quando a lei, 
expressamente, não determina que o pagamento da exação é feito por terceiro, como é o caso do ICMS 
e do IPI. A prova a ser exigida na primeira situação deve ser aquela possível e que se apresente bem 
clara, a fim de não se colaborar para o enriquecimento ilícito do poder tributante. Nos casos em que a 
lei expressamente determina que o terceiro assumiu o encargo, necessidade há, de modo absoluto, 
que esse terceiro conceda autorização para a repetição de indébito.[...].”(BRASIL. Superior 
Tribunal de Justiça. AgRg no Ag 636.095/SP. Relator: Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado 
em: 8 mar. 2005, DJ, 2 maio 2005, p. 184). 

209  “[...]. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. AUTORIZAÇÃO DO CONTRIBUINTE DE FATO. 
ART. 166 DO CTN. CONDIÇÃO DA AÇÃO. PROTESTO PELA JUNTADA POSTERIOR. 
POSSIBILIDADE. [...] 2. O art. 166 do CTN legitima o contribuinte de direito a postular a repetição de 
indébito se estiver autorizado por quem tenha assumido o encargo financeiro do tributo. Essa 
autorização, embora encartada na lei como uma verdadeira condição da ação de repetição de 
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A jurisprudência do STJ já esclareceu, também, que a autorização dos 

adquirentes dos produtos gravados pelo ônus para a repetição do indébito pelo 

contribuinte de direito substitui a necessidade de comprovação de que o encargo 

econômico fora efetivamente repassado a eles, já que a própria lei é que estabelece tal 

presunção e permite a legitimação do contribuinte de direito quando é autorizado.210 

Em outros casos, quando é apreciada a legitimidade ativa do contribuinte com 

base em autorizações tais como juntadas aos autos, o STJ já decidiu que, para rever a 

conclusão do Tribunal de origem de que o reclamante possuía ou não autorização dos 

contribuintes de fato para pleitear a repetição do indébito tributário, seria necessário o 

revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, obstado pela Súmula 7/STJ211.  

Quando o destinatário da operação é também contribuinte do imposto, é comum 

que as legislações estaduais estabeleçam, como requisito para o estorno do indébito a 

declaração de não aproveitamento de créditos pelo destinatário da nota fiscal. Assim é, 

por exemplo, o teor do Art. 63, VII, §4º, do RICMS/SP212 e da Portaria CAT 83/91, da 

Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo. 

                                                                                                                                               
indébito, pode ser trazida aos autos após o oferecimento da inicial se o autor, oportunamente, 
protestar por sua juntada posterior e se forem razoáveis os argumentos apresentados como 
justificativa à impossibilidade de apresentação imediata. [...].” (BRASIL. Superior Tribunal de 
Justiça. REsp 962.909/BA. Relator: Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em: 20 set. 2007, 
DJ, 4 out. 2007, p. 226). 

210 “[...] IMUNIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUTORIZAÇÃO DOS ADQUIRENTES. 
ATENDIMENTO, EM TESE, AO DISPOSTO NO ART. 166 DO CTN. [...] 8. Quanto à segunda 
espécie de produto analisado (óleo e outros derivados da soja), o TJ reconheceu tratar-se de bens 
industrializados e, portanto, imunes ao ICMS na exportação. No entanto, não apreciou as declarações 
dos adquirentes dos bens (que, segundo as recorrentes, autorizam a repetição do indébito), pois 
entendeu obrigatório, adicionalmente, comprovar que o encargo econômico foi efetivamente 
repassado a esses compradores. 9. Configura-se a violação do art. 535 do CPC também em relação ao 
art. 166 do CTN, pois, se o contribuinte apresenta a autorização dos adquirentes para a repetição, 
é desnecessária a comprovação do repasse, já que, de duas uma: a) ou o encargo econômico do ICMS 
foi transferido aos compradores (e, nessa hipótese, existe autorização para a repetição), ou b) se não 
houve o repasse, o contribuinte-vendedor assumiu o ônus do tributo, sendo o titular direto do direito à 
repetição. [...]” (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1243333/SP. Relator: Ministro Herman 
Benjamin, Segunda Turma, julgado em: 18 out. 2012, DJe, 19 dez. 2012). No mesmo sentido: 
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgRg no Ag 947.875/SP. Relator: Ministro Herman Benjamin, 
Segunda Turma, julgado em: 3 abr. 2008, DJe, 6 fev. 2009). 

211  Nesse sentido: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgRg no AREsp 624.100/MG. Relator: 
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em: 4 fev. 2016. DJe , 15 fev. 2016; BRASIL. 
Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 800.036/SC. Relator: Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira 
Turma, julgado em: 20 out. 2009, DJe , 29 out. 2009. 

212 “Artigo 63 - Poderá, ainda, o contribuinte creditar-se independentemente de autorização: [...] VII - do 
valor do imposto indevidamente pago em razão de destaque a maior em documento fiscal, até o limite 
estabelecido pela Secretaria da Fazenda, mediante lançamento no livro Registro de Apuração do 
ICMS, no quadro ‘Crédito do Imposto - Outros Créditos’, com a expressão ‘Recuperação de ICMS - 
Art. 63, VII, do RICMS’, observado o disposto no § 4º; [...] § 4º - O crédito a que se refere o inciso 
VII somente poderá ser efetuado à vista de autorização firmada pelo destinatário do documento 
fiscal, com declaração sobre a sua não-utilização, devendo tal documento ser conservado nos 
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No próprio TJSP encontra-se precedente que já entendeu pela inexistência de 

prejuízo ao erário quando o contribuinte deixa de cumprir os requisitos da referida 

Portaria CAT 83/91 para restituir-se do pagamento indevido, o que implicitamente 

significa dizer que a ausência de declaração de não apropriação dos créditos pelo 

destinatário do documento fiscal não pode condicionar a restituição do indébito. 213 

Além disso, ao adquirente de boa-fé é garantida a manutenção do crédito fiscal 

constante da nota fiscal ainda que esta venha a ser posteriormente declarada inidônea, 

(cf. Súmula 509/STJ). No caso da nota fiscal que merece ser posteriormente retificada 

em razão do excesso de valor, faz, porém, sentido exigir o estorno do crédito (ou a 

declaração de não apropriação deste) pelo destinatário, se este está ciente da retificação 

no ato em que concede a autorização para a restituição do indébito que presumivelmente 

lhe será, ou já foi, reembolsado pelo contribuinte de direito. 

Em outras palavras, é possível dizer que, no caso do destinatário a quem o ônus 

indevido do ICMS fora inicialmente repassado, mas foi integralmente creditado na sua 

escrita fiscal própria, então, este sujeito deixa de ser o consumidor final, contribuinte de 

fato, deste ônus fiscal que, depois de amortizado pelo crédito utilizado na produção 

própria, já o fora repassado novamente a terceiro.  

Nesse viés, a declaração de não aproveitamento do crédito do destinatário faz as 

vezes de comprovar que a autorização para a repetição do indébito apresentada pelo 

contribuinte de direito é firmada por quem suportou o ônus fiscal definitivamente, sendo 

este o sujeito legitimado pelo artigo 166 do CTN a firmar autorização hábil a legitimar a 

restituição do indébito em tal circunstância. 

De maneira geral, a obtenção de autorização do comprador por parte do 

contribuinte de direito do ICMS para repetir o indébito do imposto é difícil, 

especialmente nos casos em que o destinatário não tem relação duradoura com o 

fornecedor, muitas vezes sequer sendo identificado no documento fiscal.  

Em alguns casos, contudo, é possível que se obtenha tais autorizações, e com 

isso viabilizar a restituição do indébito do ICMS repassado na operação. A partir daí, 

cumpre analisar as repercussões jurídicas e os limites aplicáveis em casos como esses.  

                                                                                                                                               
termos do artigo 202.” (SÃO PAULO. Governo do Estado de São Paulo. Secretaria da Fazenda. 
RICMS/SP. Disponível em: 
http://info.fazenda.sp.gov.br/NXT/gateway.dll/legislacao_tributaria/Regulamento_icms/art063.htm 
Acesso em: 20 fev. 2019). 

213 Nesse sentido: SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Apelação 0046745-93.2011.8.26.0053. Relator: 
Oswaldo Luiz Palu, 9ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10ª 
Vara de Fazenda Pública, julgado em: 28 jun. 2017, publicado em: 28 jun. 2017. 
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7.1 Natureza jurídica da autorização concedida por terceiros para recuperação do 

indébito de ICMS 

 

Inicialmente, é preciso considerar que a autorização do contribuinte de fato 

referida no artigo 166 do CTN carece de qualquer regulamentação legal que imponha a 

observância de quaisquer requisitos específicos, com exceção dos casos em que o 

destinatário da operação é também contribuinte do ICMS, como já foi mencionado 

anteriormente. De acordo com o dispositivo, basta o reclamante estar por este 

“expressamente autorizado” para poder ingressar com o pedido de restituição do 

indébito em nome e proveito próprio. 

Assim, é possível considerar a hipótese na qual, mediante acordo entre as partes, 

o contribuinte de fato já foi ou será ressarcido, pelo contribuinte de direito, em razão do 

ônus que lhe fora indevidamente repassado e que é objeto da autorização firmada para a 

sua derradeira restituição perante o Fisco. Em tais casos, se o ressarcimento do 

contribuinte de fato depende da sorte do pedido de restituição ajuizado pelo contribuinte 

de direito, a autorização assemelha-se à hipótese de representação, conforme regulada 

no Código Civil de 2002 entre os artigos 115 a 120. 

É também possível que o contribuinte de fato conceda a autorização ao 

contribuinte de direito sem a expectativa de ser ressarcido do valor do indébito que 

suportou. Nesse caso, tratar-se-ia de modalidade de negócio jurídico benéfico 214 , 

contemplando verdadeira renúncia ao direito de reclamar o ônus indevido que suportou, 

devendo ser interpretado restritivamente, nos termos do artigo 114 do Código Civil. 

Repise-se, contudo, que a natureza da relação entre o contribuinte de fato e o 

contribuinte de direito é elemento indiferente para a produção de efeitos de uma simples 

declaração de autorização, com base no artigo 107 do Código Civil de 2002 215 , 

apresentada nos pedidos de restituição do indébito do ICMS, firmada por quem 

                                                 
214 “Negócios jurídicos benéficos ou gratuitos são aqueles que proporcionam vantagens a apenas uma das 

partes. Assim, nesses negócios, somente uma das partes fica onerada. É o que ocorre, p. ex., na 
remissão, na doação pura e simples, no depósito e mútuo gratuitos e na fiança.” (NEGRÃO, 
Theotonio; GOUVÊA, José Roberto Ferreira; BONDIOLI, Luis Guilherme; FONSECA, João 
Francisco (org.). Código Civil: e legislação civil em vigor. 36. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 
2018, p. 91). 

215 Art. 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei 
expressamente a exigir. (BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. 
Diário Oficial da república Federativa do Brasil. Brasília, DF, 11 jan. 2002. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm. Acesso em: 20 fev. 2019). 
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comprovadamente suportou o encargo de forma definitiva, com base na disposição 

literal do artigo 166 do CTN, tornando-se improcedente qualquer outra exigência formal 

que extrapole os limites do texto legal.  

 

7.2 Limites contratuais para a concessão de autorização para repetição do indébito 

do ICMS 

 

Poder-se-ia cogitar de incluir de antemão uma cláusula no próprio contrato de 

compra e venda, autorizando, desde logo, ao contribuinte de direito que promova a 

repetição de eventual indébito do ICMS em nome e proveito próprio.  

Se tal cláusula vier associada à consequente restituição obrigatória da quantia ao 

destinatário do indébito (contribuinte de fato), não haveria porque considerá-la inválida, 

na medida em que garante o exercício de um direito do próprio adquirente do produto 

que será exercido por intermédio de verdadeira representação do contribuinte de 

direito, em razão do fato de este é quem detém relação com o Estado para tanto. 

É o caso, por exemplo, dos contratos de relação continuada, como os de 

prestação de serviços de comunicação pós-pagos (internet, telefonia e televisão por 

assinatura), fornecimento de energia elétrica, ou outros tipos de fornecedores 

recorrentes de mercadorias sujeitas ao ICMS. Havendo previsão contratual, o 

contribuinte de fato pode vir a ser ressarcido do eventual indébito cobrado em um mês 

por meio de um crédito concedido na fatura do mês subsequente. 

Lado outro, em se tratando de modalidade de negócio jurídico benéfico ou 

gratuito no qual o contribuinte de fato abre mão do direito ao ressarcimento para que o 

contribuinte de direito fique com o valor restituído, a interpretação restritiva não é o 

único óbice à pretensão de concessão de autorização prévia. 

Isso porque, em se tratando de relação de consumo, o Código de Defesa do 

Consumidor caracteriza como cláusula abusiva e vedada qualquer disposição que 

subtraia ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga (art. 51, II). 

Por tais razões, é possível concluir que o estabelecimento prévio da autorização 

para repetir eventual indébito, pelo contribuinte de fato, deve estar necessariamente 

acompanhado do dever de reembolso do mesmo para que possa produzir efeitos 

jurídicos plenos. De outra forma, a autorização só poderá produzir sobre indébitos 

específicos do ICMS, tal como quantificados no termo de autorização, 
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preferencialmente indexado pelo número da nota fiscal que acobertou a operação de 

origem.  
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8 CONCLUSÃO 

 

Conforme se buscou demonstrar ao longo do presente estudo, a disciplina da 

restituição do indébito do ICMS, decorrente de vínculo obrigacional tributário, 

compartilha com o Direito Civil fundamentos comuns, entre os quais se destacam o 

conceito de pagamento indevido e o da vedação ao enriquecimento sem causa. 

Em ambos os tipos de vínculo obrigacional, o pagamento devido é causa 

extintiva da obrigação, ao passo que o pagamento indevido é fato gerador do direito à 

restituição do indébito. No direito privado, contudo, o liame obrigacional deriva da 

manifestação da vontade das partes, de forma que a legitimidade ativa para a restituição 

do pagamento indevido realizado espontaneamente deve ser demonstrada a partir da 

comprovação da ocorrência de erro (art. 877 do CC/2002).  

Na prática, a jurisprudência reconhece a inaplicabilidade da exigência de prova 

do erro quando o pagamento indevido se caracteriza pela ausência de voluntariedade. 

Nesses casos, basta a prova do pagamento indevido para que se reconheça a 

legitimidade ativa do autor do pagamento para a restituição do indébito. Lado outro, o 

direito do consumidor lhe garante a devolução em dobro do pagamento indevidamente 

exigido quando comprovada a má-fé do credor no caso concreto.  

Conforme a compreensão de Clóvis Beviláqua sobre o tema, é suficiente a 

previsão legal do dever de restituir o pagamento indevidamente recebido, sem que seja 

necessário recorrer à vedação ao enriquecimento sem causa, que no Direito Civil atual 

encontra previsão em texto próprio, no qual está desvinculada a pretensão de restituição 

do pagamento indevido, por meio da ação de repetição, que é uma ação de natureza 

patrimonial ou real (arts. 876 e 877 do CC/2002); do dever de restituir àquele que sofreu 

o empobrecimento indevido correlato ao enriquecimento sem causa à custa de outrem, 

que é uma ação de natureza pessoal ou indenizatória (art. 884 e 885 do CC/2002). 

No âmbito do direito privado, portanto, o dever de restituir o pagamento 

indevido é fonte autônoma de obrigação, desvinculada do enriquecimento sem causa do 

recebedor, amparada nos princípios da moralidade e da boa-fé. Tanto é assim que o 

Código Civil prevê hipóteses excepcionais de retenção de pagamento inexigível, no 

caso das chamadas obrigações naturais, com fundamento na equidade, como é exemplo 

o direito de retenção do pagamento de dívidas prescritas (art. 882 do CC/2002), que não 

podem configurar pagamento indevido porque o Direito, neste caso, reconhece como 

válida a obrigação moral subjacente que remanesce mesmo após a prescrição. 
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De maneira diversa, no Direito Tributário a prescrição é causa extintiva do 

crédito tributário (art. 156, V, do CTN), e o pagamento indevido de dívida prescrita 

comporta repetição do indébito, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade e do não 

confisco. No Código Civil está prevista a hipótese de renúncia tácita da prescrição, pelo 

devedor (art. 191 do CC/2002), enquanto que no Direito Tributário a confissão do 

contribuinte não torna devida a dívida tributária sem amparo em previsão legal. 

A restituição do pagamento indevido dos tributos tidos como diretos, e que não 

se submetem ao artigo 166 do CTN, assemelha-se à previsão do Código Civil na 

medida em que não se condiciona, a priori, à demonstração de ausência de 

enriquecimento sem causa pelo reclamante. As causas de ilegitimidade ativa do 

reclamante do indébito serão aquelas previstas na legislação processual, cuja alegação 

incumbe ao réu, entre as quais consta o interesse processual e a regular representação de 

terceiro (art. 337, IX e XI do CPC/2015), requisitos que abrangem a razão do artigo 166 

do CTN sem impor, contudo, a inversão do ônus probatório ao autor da ação. 

No caso do artigo 166 do CTN, a vedação ao enriquecimento sem causa pode ser 

mais bem traduzida como vedação ao recebimento indevido, por parte do contribuinte 

de direito do imposto indireto, já que está diretamente relacionada com a prova do 

empobrecimento indevido capaz de ilidir a presunção de que houvera o repasse do ônus. 

Em que pese a posição bem pontuada de autores como Schoueri sobre a 

prevalência do critério mercadológico para a fixação de preços de produtos e serviços, é 

certo que a prática dos Tribunais acolheu a constitucionalidade e a aplicabilidade do 

artigo 166 do CTN para regular a restituição do indébito do ICMS. 

Assim, cabe ao contribuinte apresentar provas da assunção do encargo 

decorrente do pagamento indevido do ICMS que se pretende restituir, com objetivo de 

convencer a autoridade julgadora de que não se pretende o recebimento indevido de 

restituição de indébito que não afetou seu próprio patrimônio. Nos termos do artigo 369 

do CPC/2005, o sistema de provas brasileiro é aberto, e a autoridade julgadora deverá 

apreciá-las livremente de maneira a formar sua convicção sobre a verdade dos fatos. 

Em se tratando de pagamento indevido do ICMS, cumpre ao contribuinte reunir 

os meios de prova aptos a conjugar subsídios diversos que corroborem entre si com a 

demonstração da ausência de repasse do ônus a terceiro considerando as especificidades 

desse imposto estadual. Entre os meios de prova, é possível indicar o destaque do 

imposto na nota fiscal que, embora tenha natureza meramente indicativa (Cf. art. 13, 
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§1º, I, da Lei Complementar nº 87/96), pode contribuir para corroborar a demonstração 

do repasse ou da assunção do encargo em certos casos. 

Também se destaca a comprovação da assunção do ônus por meio dos livros de 

escrituração fiscal do ICMS que, quando escriturados corretamente na forma da lei, 

podem constituir prova em favor do contribuinte (art. 266 do CC/2002). 

Outro meio de prova usual nas discussões sobre apropriação de crédito de 

ICMS, e que também pode ser utilizado na demonstração da legitimidade ativa para a 

repetição do indébito do imposto, diz respeito à realização de perícia. Embora as 

conclusões alcançadas no laudo pericial não sejam vinculantes (Cf. art. 479 do CPC), 

certo é que o laudo pericial fundamentado tem potencial de convencimento. 

Considerando-se a jurisprudência que se firmou em torno da exigência do artigo 

166 do CTN, ganha destaque a possibilidade de demonstração da ocorrência de preços 

tabelados como a forma mais recorrente de demonstrar a assunção do ônus indevido 

pelo contribuinte de direito do ICMS. De forma análoga, a comprovada manutenção de 

preços habituais também pode ser meio hábil para ratificar essa conclusão. 

Além disso, é possível citar a prova do efetivo reembolso do destinatário do 

produto ou serviço gravado pelo ICMS indevido como meio de comprovação da 

legitimidade ativa para restituir o indébito em nome próprio do contribuinte de direito, 

já que o reembolso é meio hábil de comprovar a reassunção do encargo. 

À luz das circunstâncias ensejadoras do indébito do ICMS, também é possível 

considerar meios específicos de atendimento ao artigo 166 do CTN nos casos concretos.  

É o que ocorre nas situações em que a violação do valor definido como base de 

cálculo do imposto é o fundamento do indébito (Cf. art. 13 e incisos da Lei 

Complementar nº 87/96), tal como no pagamento do ICMS indevido sobre descontos 

incondicionados ou mercadorias entregues em bonificação. Também no caso do 

pagamento antecipado a maior do ICMS e no eventual reconhecimento do indébito do 

imposto diante da inadimplência absoluta do destinatário da operação é possível apontar 

para a ausência de repasse do ônus fiscal no preço efetivamente praticado. 

O indébito subjetivo do ICMS, ou seja, quando o pagamento do imposto é 

indevido em relação a um Estado por ser verdadeiramente devido a outro, também é 

circunstância que permite concluir pela ausência do repasse do ônus em dobro ao 

destinatário da operação, assim como na repetição do pagamento em duplicidade.  

Nos casos de transferência de bens entre estabelecimentos próprios, a eventual 

majoração indevida do preço de transferência na origem constitui outra circunstância 
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que autoriza a conclusão de que não houve repasse a terceiro do ICMS indevido na 

operação, seja porque há flagrante ausência de transferência de titularidade, seja por 

aplicação da hipótese prevista no artigo 2º, §2º, do Decreto-lei nº 834/69, que atribui 

legitimidade ativa para restituição do indébito do ICMS ao contribuinte que comprove 

ao menos o início do pagamento do imposto ao Estado para o qual é realmente devido. 

A análise do momento no qual o indébito ocorre, ao longo da cadeia produtiva 

da mercadoria ou do serviço onerado pelo ICMS, pode fornecer elementos importantes 

para a comprovação da ausência de repasse do tributo indevido ao destinatário da 

operação. É o que ocorre nos casos em que o imposto é posteriormente exigido por 

meio de lançamento de ofício, não tendo sido considerado no preço praticado. Da 

mesma forma, é possível concluir que o indébito que ocorre na etapa intermediária da 

produção, ou que onera a mercadoria em estoque, ainda não foi repassado a terceiro. 

Tendo em vista a situação dos prestadores de serviços públicos e dos setores 

regulados, é possível, ainda, concluir pela inexistência de enriquecimento indevido nos 

casos dos prestadores de serviços públicos que estão obrigados a repassar os ganhos 

tributários por meio da observância da modicidade tarifária. Lado outro, o consumidor 

final de certos serviços públicos também pode ter reconhecida a legitimidade ativa para 

restituir o ICMS indevido em nome próprio, conforme tem sido reconhecido pela 

jurisprudência em casos excepcionais da orientação geral firmada no REsp Repetitivo 

903.394/AL, em razão da falta de interesse na restituição por parte do contribuinte de 

direito em tais casos. 

Por fim, no caso do efetivo repasse do ônus do ICMS ao destinatário da 

operação, o contribuinte de direito ainda poderá buscar a autorização deste para poder 

demonstrar legitimidade ativa para repetir o indébito do imposto em nome próprio, 

sendo que, neste caso, o destinatário também terá o direito de exigir o reembolso, a 

menos que renuncie expressamente a esse direito de crédito. 

A conclusão a que se chega é que, considerando a reiterada exigência do artigo 

166 do CTN em relação ao pagamento indevido do ICMS, é possível atender ao 

comando em uma série de situações para se demonstrar a efetiva legitimidade ativa do 

contribuinte na repetição do indébito desse imposto estadual, afastando-se a vedação ao 

recebimento indevido em casos concretos, conforme diversos exemplos coletados ao 

longo deste trabalho. 
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