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“Não se pode negar a nocividade do ponto de vista 
ético e pragmático, duma interpretação que encoraja o 
Estado mantenedor do direito a praticar, 
sistematicamente, inconstitucionalidades e ilegalidades 
na certeza de que não será obrigado a restituir o 
proveito da turpitude de seus agentes e órgãos. Nada 
pode haver de mais contrário ao professo do Direito e à 
realização da idéia-força da Justiça.” (Aliomar 
Baleeiro, RE n. 45. 977/ES). 
  



 
 

RESUMO 

O presente trabalho debruça-se sobre a relação jurídica em que a Fazenda Pública 
tem obrigação de restituir valores indevidamente recolhidos pelo contribuinte a título de 
tributo, uma vez que tais pagamentos foram embasados em lei declarada inconstitucional 
pelo Poder Judiciário.  

Tendo em vista que a validade é inerente às normas jurídicas, confundindo-se, 
portanto, com a sua existência, demonstra-se que a natureza tributária e o regime jurídico 
tributário regem a relação de restituição de tributos inconstitucionais.  

Dando continuidade, todos os momentos para a edificação da relação de restituição 
de tributos inconstitucionais, desde o seu nascimento até a sua extinção, são abordados 
neste estudo, por meio de análise que subdivide em momentos lógicos o fenômeno jurídico 
em questão. Assim, inicialmente aborda-se o procedimento de transformação do 
pagamento devido em pagamento indevido, leia-se, o controle de constitucionalidade das 
leis. Dada a constituição do pagamento indevido por linguagem jurídica competente, 
configurado está o critério material da relação jurídica de indébito, entre Fisco e 
contribuinte, pela qual as quantias indevidamente pagas devem ser restituídas. Porém, não 
só aquilo que foi recolhido como se tributo fosse deve ser restituído, mas também 
quaisquer acréscimos patrimoniais cuja validade tenha sido igualmente fulminada pela 
declaração de inconstitucionalidade. A via eleita para o conhecimento e satisfação do 
direito do contribuinte pode ser administrativa ou judicial. Por sua vez, o momento lógico 
seguinte é a extinção da relação jurídica sob estudo, a qual ocorrerá pelo advento da 
decadência, prescrição, compensação, restituição administrativa ou pagamento de 
precatórios.  

Por fim, estuda-se a possível reabertura da discussão entre Poder Público e 
contribuinte, por meio de ação rescisória pautada em declaração de inconstitucionalidade 
que atinge a coisa julgada entre as partes, sendo legítimo ao contribuinte reaver quantias 
indevidamente pagas mesmo sob o manto da res iudicata.  
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RESUMÉ 
 

Ce travail se concentre sur la relation juridique où le Trésor Public a l'obligation de 
rembourser des impôts indûment payés par le contribuable, étant donné que ces paiements 
étaient fondés sur une loi déclarée inconstitutionnelle par le Pouvoir Judiciaire. 

En tenant compte que la validité est inhérente à des règles juridiques, c`est-à-dire, 
que la validité des normes s`identifie avec son existence, on conclut que la nature fiscale et 
le régime fiscal règissent la relation de remboursement des impôts inconstitutionnels. 

D’ailleurs, on essaie d’étudier la relation juridique, depuis sa naissance jusqu’à son 
extinction, par une analyse qui partage le phénomène juridique en moments logiques. 
Ainsi, d'abord on analyse la procédure de transformation des paiements dus en paiements 
indus, c’est à dire, le contrôle de la constitutionnalité de la loi. Une fois reconnue le 
paiement indu d’impôt, par un langage juridique compétent, le critère matériel de la 
relation juridique de l'indu entre l'État et le contribuable existe et par conséquent les 
valeurs indûment versées doivent être restituées. Cependant, ce n'est pas seulement les 
impôts qui ont été collectés qui doivent être remboursés. Mais aussi tout ajouts (les 
amendes et les intérêts) dont la validité a été également frappée par la déclaration 
d'inconstitutionnalité. Le contribuable a deux axes à choisir pour la reconnaissance et pour 
avoir la satisfaction du remboursement des taxes inconstitutionnelles : la voie 
administrative ou la voie judiciaire. La prochaine étape de la relation juridique est son 
extinction, qui aura lieu par l'avènement de la déchéance, la prescription, la compensation, 
le remboursement administratif ou le remboursement judiciaire. 

Finalement, on verra que la discussion entre État et contribuable peut être reprise 
par une action de résiliation, guidée par la déclaration d'inconstitutionnalité, qui atteint la 
chose jugée entre les parties. Donc, dans ce cas là, les contribuables ont le droit a la 
restitution des montants indûment versés au titre d’impôt. 
  

MOTS-CLÉS 
  
Remboursement d`impôt; répétition de l'indu; déclaration d’inconstitutionnalité.  
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INTRODUÇÃO 

Sumário: a. Tema a ser desenvolvido e suas limitações. b. Justificativa 
da escolha e da importância do tema. c. Metodologia a ser utilizada. 

a. Tema a ser desenvolvido e suas limitações 

No presente trabalho, buscar-se-á abordar o tema da restituição de tributos 

inconstitucionais em sua amplitude, abrangendo as questões teóricas e práticas que o 

circundam.  

Não seria apressado afirmar que o grande objetivo da pesquisa ora apresentada é 

equalizar o instituto da restituição de tributos inconstitucionais com o direito positivo 

tributário brasileiro. Isto porque este último não tratou de forma clara e suficiente de 

muitos pontos relevantes sobre o assunto, de modo que dúvidas nunca cessam de acometer 

o espírito dos juristas que se deparam com problemas atinentes à restituição de tributos 

inconstitucionais. 

Neste sentido, e não obstante ao fato de o estudo apresentado versar sobre a matéria 

da restituição de tributos em geral, a todo o momento serão colocados em foco os atributos 

específicos da restituição de tributos inconstitucionais, justamente porque este constitui 

tema com particularidades que justificam sua apreciação em separado.  

Para que fique clara a delimitação do tema a ser estudado, cumpre realçar que são 

diversas as razões pelas quais pode surgir o direito de o contribuinte reaver importâncias 

levadas aos Cofres Públicos. Ou, visualizando a relação jurídica em sentido oposto, são 

várias as razões que acarretam no dever do Estado de restituir o que indevidamente foi 

pago pelo contribuinte a título de tributo. Estas razões, inclusive, levam a doutrina a 

ensaiar diferentes formas de classificação de espécies dentro do gênero da devolução de 

tributos, utilizando distintos critérios para tanto.1 

                                                
1  Há a classificação bipartida, adotada na Alemanha; a tripartida, proposta pela jurista espanhol Corral 

Guerrero; e a quadripartida, adotada por Ricardo Lobo Torres, que a divide em: (i) repetição de indébito; 
(ii) restituição do indébito a causa superveniente; (iii) restituição de tributo a título de incentivo fiscal; e 
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De fato, faz-se necessária uma classificação2 para que seja possível conhecer as 

características e peculiaridades jurídicas das figuras postas sob o manto da devolução de 

tributos. Com esse intuito, devem ser estabelecidos critérios, permitindo a separação entre 

classes, sempre levando em consideração o direito posto.3  

O primeiro critério de classificação aplicável à matéria da devolução de tributos, 

para a separação do tema proposto, consiste no cumprimento ou não dos fundamentos 

mediatos (constitucionais) e imediatos (legais) de validade jurídica pela lei instituidora da 

exação tributária. Caso ambos os fundamentos forem cumpridos, vale dizer, se lei 

instituidora de um imposto estiver conforme a Constituição, tanto formal quanto 

materialmente, bem como o autolançamento/lançamento4 tributário cumpra os ditames da 

lei, ter-se-á um imposto devido. A seu turno, se a lei que institui o dever de o sujeito 

passivo pagar um imposto for contrária à Constituição, ou o autolançamento/lançamento 

tributário referente ao imposto desrespeitar a lei, advirá a figura do imposto indevido. 

Essa distinção entre tributos devidos e indevidos levou a doutrina do direito 

alienígena, em face da legislação posta em países como na Itália, Alemanha e Espanha, a 

trabalhar com a diferenciação da nomenclatura entre restituição e reembolso. Enquanto a 

primeira expressão corresponde à devolução de ingressos indevidos, a segunda se relaciona 

com a devolução de ingressos devidos.5  

No Brasil, contudo, o sistema jurídico não traçou expressamente a distinção entre 

restituição e reembolso, 6 de modo que a separação é meramente doutrinária, porém válida, 

                                                                                                                                              
(iv) restituição de Empréstimo Compulsório (TORRES, Ricardo Lobo. Restituição de Tributos. Rio de 
Janeiro: Forense, 1983, p. 6). 

2  Sobre a importância da teoria das classes, deve-se ter em mente que o direito é constituído por linguagem, 
e, ao utilizar a linguagem, atribuem-se nomes aos entes do mundo do dever ser. Dentro dos nomes podem 
caber um ou mais indivíduos e seus predicados, de sorte que os nomes são classes dentro das quais 
elementos se encaixam. Advertindo que a classe não se encontra na realidade física, mas sim na 
construção intelectiva, tem-se que “classe é o âmbito de aplicação de um conceito, sua conotação é a 
totalidade dos requisitos que delimitam este conceito, e sua denotação são todos os objetos que cabem no 
âmbito do conceito”. (CARVALHO, Aurora Tomazini. Curso de Teoria Geral do Direito. São Paulo: 
Noeses. 2009, p. 309-310). 

3  Paulo Ayres Barreto, evidenciando este método, ensina que “descrever o ordenamento jurídico, com o 
objetivo de conferir-lhe feições sistêmicas, com caráter científico, é tarefa que exige, a todo instante, a 
formulação de conceitos e a elaboração de classificações” (Contribuições: regime jurídico, destinação e 
controle. São Paulo: Noeses, 2006, p. 46-47).  

4  Entende-se como autolançamento a norma individual e concreta expedida pelos contribuintes nos tributos 
sujeitos ao lançamento por homologação, constituindo o crédito tributário.   

5  Cf. FERNANDES, Luis Dias. Repetição de indébito tributário – o inconstitucional artigo 166 do CTN. Rio 
de Janeiro: Renovar, 2002, p. 6. 

6  O que podemos encontrar no direito brasileiro é a figura do “ressarcimento tributário, “que se constitui na 
obrigação da Fazenda Pública em pagar ao contribuinte valores decorrentes de créditos oriundos de 
determinados mecanismos de não cumulatividade tributária ou de créditos decorrentes de incentivos 
fiscais específicos. O ressarcimento fiscal, diferentemente da repetição de indébito, não decorre de erro ou 
ilegalidade, mas de obrigação inerente ao regime jurídico de certos tributos ou de certas modalidades de 
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à medida que institui expressões distintas para fenômenos que realmente possuem 

contornos jurídicos que merecem diferenciação.  

Pois bem, apesar de se tratar de assunto de grande importância para o direito, não é 

objeto deste trabalho o simples reembolso de tributo devido.7 Desse modo, no decorrer da 

dissertação evitar-se-á o uso do vocábulo reembolso de tributo, tendo em vista a 

preocupação estritamente com o fenômeno dos tributos indevidos, porque inconstitucionais 

e sua consequente devolução.  

Registre-se, neste ponto, que a matéria dos tributos indevidos se destaca em relação 

à dos tributos devidos, porque se trata de situação mais frequente e regulada, e que, por 

conseguinte, atrai maiores esforços doutrinários, como observou Corral Guerrero.8  

Mas, de qualquer forma, é importante que fique clara a distinção entre devolução de 

tributos devidos e restituição de tributos indevidos, feita nos apontamentos abaixo. 

Quanto à devolução de tributos devidos, trata-se de hipótese em que o contribuinte 

realiza o pagamento de determinado tributo, sendo este ato jurídico e a lei que o embasa 

totalmente compatíveis com os ditames constitucionais e infraconstitucionais do sistema 

tributário. Contudo, o desenho jurídico da exação tributária, que deu origem ao referido 

pagamento, determina a posterior devolução dos montantes recolhidos ao Erário. É 

possível visualizar esta espécie de situação, por exemplo, no empréstimo compulsório 

(artigo 148 da Constituição e artigo 15 do Código Tributário Nacional),9 em que é 

                                                                                                                                              
incentivos fiscais. Não há, desse modo, em seu regime jurídico, recolhimento indevido ou a maior, ou, 
como diz Rodrigo Petry, ‘o ressarcimento é um regime jurídico-tributário diferenciado, voltado para 
outras finalidades que não a recuperação de tributos pagos indevidamente”. (MARINS, James. O Direito 
Processual Tributário. 5. ed. São Paulo: Dialética, 2010, p. 307). 

7  Na visão de Marcelo Fortes de Cerqueira, o reembolso de tributos devidos é matéria que não interessa ao 
direito tributário. Sua índole é financeira ou administrativa (CERQUEIRA, Marcelo Fortes. Repetição de 
Indébito Tributário. São Paulo: Max Limonad. 2000. p. 275-276). 

8  El Derecho del contribuyente a la devolución de impuestos (introducción a una teoría general). Madrid: 
Revista de Derecho Privado, 1977, p. 211. 

9  “Art. 148. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios: 
 I - para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua 

iminência; 
 II - no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, observado o 

disposto no art. 150, III, "b". 
 Parágrafo único. A aplicação dos recursos provenientes de empréstimo compulsório será vinculada à 

despesa que fundamentou sua instituição. 
 […] 

Art. 15. Somente a União, nos seguintes casos excepcionais, pode instituir empréstimos compulsórios: 
 I - guerra externa, ou sua iminência; 
 II - calamidade pública que exija auxílio federal impossível de atender com os recursos orçamentários 

disponíveis; 
 III - conjuntura que exija a absorção temporária de poder aquisitivo. 
 Parágrafo único. A lei fixará obrigatoriamente o prazo do empréstimo e as condições de seu resgate, 

observando, no que for aplicável, o disposto nesta Lei.” 
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expressamente determinada pela lei a necessidade de estabelecimento de prazo para o 

empréstimo e as condições de seu resgate. Igualmente sob a rubrica da devolução de 

tributos devidos, aparecem as devoluções de benefícios fiscais, ou de valores decorrentes 

da aplicação da sistemática da não cumulatividade dos impostos sobre o consumo.10 Essa 

última hipótese deve ser claramente apartada da restituição de tributos indevidos, haja vista 

que em ambas as situações são utilizados institutos com a mesma nomenclatura, mas que 

não se confundem: crédito decorrente de pagamento de indébito não é crédito atribuído e 

disciplinado pela Constituição para a realização do princípio da não cumulatividade, bem 

como compensação de tributos indevidos não caracteriza compensação de créditos 

decorrentes da não cumulatividade.11 

Retomando a segunda classe decorrente desta inicial classificação proposta para a 

matéria, apresentam-se os já elencados tributos indevidos originadores do fenômeno da 

restituição tributária.  

São indevidos os tributos porque guardam algum vício no seu processo de 

positivação.12 Quer dizer, seja sua colocação na ordem jurídica (nomodinâmica), seja 

conteúdo normativo (nomoestática), é ou são imperfeitos. Situação desta sorte, conforme a 

nomenclatura ora adotada, enseja o nascimento do direito/dever da restituição dos tributos. 

Como segundo critério de classificação, agora já efetuando um recorte dentro da 

classe da restituição de tributos indevidos, aparecerá o nível hierárquico na pirâmide 

jurídica em que se encontra o defeito do ato normativo: a constitucionalidade ou não da lei 

que institui o tributo. 

Justamente como resultado dessa distinção exsurge, nitidamente desenhado, o tema 

do presente estudo, a restituição de tributos inconstitucionais, em oposição à restituição de 

                                                
10  Sobre a questão do direito ao reembolso de crédito acumulado de ICMS, por exemplo, ver: COÊLHO, 

Sacha Calmon Navarro; DERZI, Misabel Abreu Machado. ICMS – Direito ao Creditamento – Princípio 
da Não-Cumulatividade. Revista Dialética de Direito Tributário nº 102, Março – 2004, p. 141–156; 
CRUZ, Célio Rodrigues da. Manutenção e Transferência de Crédito de ICMS. Revista de Estudos 
Tributários, Ano XII – nº 69 – Setembro/Outubro 2009, p. 7 – 17; DERZI, Misabel Abreu Machado. 
Aspectos Essenciais do ICMS como imposto de mercado. In: SCHOUERI, Luis Eduardo; ZILVETI, 
Fernando Aurelio (Coord.). Estudos a Homenagem de Brandão Machado, São Paulo: Dialética, 1998. p. 
116 – 142; TORRES, Ricardo Lobo. O princípio da não cumulatividade e o IVA no direito comparado. In: 
MARTINS, Ives Gandra da Silva (Coord.). O princípio da não-cumulatividade, São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2004, p. 139-170; XAVIER, Alberto. Regime Constitucional das Isenções e Incentivos Fiscais 
às exportações: o caso do ICMS. Do Direito à utilização integral de Saldo acumulado de créditos de 
ICMS como corolário da imunidade das exportações. In: TORRES, Heleno Taveira (Coord.). Tratado de 
Direito Constitucional Tributário – Estudos em Homenagem a Paulo de Barros Carvalho. São Paulo: 
Saraiva, 2005, 11. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2006, p. 597–623. 

11  Cf. BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro. 11. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2006, p. 
891 e 892. 

12  Sobre o processo de positivação no direito, ver item 2.1.  
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tributos constitucionais. Cabe lembrar que estes últimos, os tributos constitucionais, 

também podem ser objeto de restituição por serem acometidos por vício de positivação em 

nível infraconstitucional, ou seja, por o lançamento ou autolançamento tributário 

desrespeitar as leis instituidoras do tributo, ser eivado de erro de fato, erro de direito ou 

qualquer outra nulidade. Tais hipóteses, contudo, não serão cotejadas neste trabalho.13 

Evidenciado o lugar que ocupa o objeto da presente dissertação, propõe-se o 

seguinte desenho:  

 
Em suma, depreende-se que é aqui estabelecida uma limitação temática que só 

compreende o estudo da natureza e da disciplina jurídica aplicáveis à restituição de tributos 

em função de incompatibilidades com o texto da Constituição. Todavia, tal limitação não 

faz com que sejam desconsiderados aspectos que, como destacado inicialmente, por serem 

comuns à sistemática da restituição de tributos de maneira geral, devam embasar a 

pesquisa.  

Assim, cumpre realçar que neste trabalho serão averiguados todos os momentos 

lógicos estabelecidos pelo sistema jurídico para a restituição de indébito tributário por 

inconstitucionalidade, do seu nascimento a sua extinção. 
                                                
13  Mas, para que se identifique aquilo que estará fora do objeto da pesquisa, prestam-se alguns 

esclarecimentos: a devolução de tributos recolhidos a maior do que o devido, ou por pessoa diferente da 
devida, por erro do próprio sujeito passivo da obrigação tributária no momento de realizar o pagamento, 
não será abordada neste estudo. É esta hipótese constante da classe da restituição de tributos 
constitucionais. Noutros termos, casos em que a norma geral e abstrata que institui a exação tributária não 
é eivada de qualquer vício, porém houve recolhimento de importâncias a título de tributo que não eram 
juridicamente devidas por simples erro do contribuinte quanto a elementos como alíquota, base de cálculo 
ou sujeito passivo da obrigação (artigo 165, inciso II do Código Tributário Nacional), não estarão sob 
nossa análise. Tampouco serão centro de atenção neste trabalho as circunstâncias em que resta incólume a 
validade da regra-matriz de incidência tributária de um determinado tributo, mas que, em razão de sua 
imperatividade, for realizado pagamento pautado em ato administrativo de cobrança, lavrado pela 
Administração Tributária contendo qualquer vício de legalidade, já que estes não se enquadram na classe 
da restituição de tributos inconstitucionais. 

Devolução	  de	  
tributos	  

Res1tuição	  de	  
tributos	  

(indevidos)	  

Res1tuição	  de	  
tributos	  

incons1tucionais	  

Res1tuição	  de	  
tributos	  

cons1tucionais	  

Por	  	  falha	  do	  
autolançamento	  
do	  contribuinte	  

Por	  falha	  no	  
lançamento	  da	  
Administração	  

Reembolso	  de	  
tributos	  	  
(devidos)	  
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b. Justificativa da escolha e da importância do tema 

A restituição de tributos constitui, indubitavelmente, tema clássico do direito 

tributário brasileiro. Afinal, o direito tributário tem como principal escopo regular as 

relações entre o Estado e os contribuintes, de modo a suprir a necessidade de recursos 

daquele, enquanto preserva os direitos assegurados a estes.  

Nesse contexto, o principal direito outorgado ao contribuinte é o de somente ser 

tributado nos estritos limites da lei, do contrário, terá direito de reaver o que lhe foi 

ilegitimamente retirado. Nasce, assim, a figura da restituição dos tributos.  

Trata-se, verdadeiramente, de questão tradicional e abrangente no direito positivo, 

iniciando-se nas bases constitucionais do sistema tributário e terminando em regimes 

administrativos ou judiciais específicos para a realização do direito dos contribuintes. Da 

mesma forma, na ciência jurídica, a restituição de tributos alcança pontos profundos da 

Teoria Geral do Direito, ao mesmo tempo em que necessita de análise coerente no que 

tange aos meandros próprios do direito tributário. 

Possivelmente seja esta abrangência que explique a escassa bibliografia sobre o 

tema, bem como o constante recorte metodológico que se verifica na doutrina ao estudá-lo.  

Muito embora seja tema clássico e abrangente, a restituição de tributos tem se 

demonstrado atual e problemática. Isto porque dogmas jurídicos têm sido revistos, 

especialmente por inovações no direito constitucional, no direito processual e na 

jurisprudência das mais altas Cortes do Judiciário brasileiro, acarretando em consequências 

diretas na temática da restituição de indébitos tributários.14  

                                                
14  De fato, pode-se constatar, na seara do direito constitucional, por exemplo, que a tradicional distinção 

entre o controle de constitucionalidade principal (concentrado e abstrato) e o controle de 
constitucionalidade incidental (difuso e concreto) tem sofrido mitigações, em razão do advento de 
instrumentos como a repercussão geral (artigo 543-A do Código de Processo Civil) e a súmula vinculante 
(artigo 103-A da Constituição). Além disso, as manifestações do Supremo Tribunal Federal, sob 
influência do constitucionalismo europeu, mediante utilização de teorias como a da Transcendência dos 
Motivos Determinantes, têm aproximado as duas tradicionais modalidades de controle de 
constitucionalidade das leis. Isto porque a Teoria da Transcendência dos Motivos Determinantes 
preconiza que não somente a parte constante do dispositivo da decisão proferida pelo Tribunal 
Constitucional seja vinculante, mas também os motivos determinantes do julgamento, leia-se, a ratio 
decidendi. Como consequência da adoção dessa teoria, a declaração de inconstitucionalidade proferida no 
bojo de uma determinada ação direta de inconstitucionalidade poderá atingir outros atos normativos de 
conteúdo similar, pois o efeito vinculante se irradia para além do caso. 

 No que tange aos princípios constitucionais norteadores do direito tributário, também têm se mostrado 
palpitantes as inovações jurídicas da jurisdição constitucional. Veja-se a técnica da modulação de efeitos 
(artigo 27 da Lei nº 9.868 de 10 de novembro de 1999) e as inequívocas alterações de jurisprudência dos 
Tribunais Superiores, diante do que se tornou imprescindível uma revisitação dos princípios da segurança 
jurídica e da legalidade. Em sede do direito processual, institutos preciosos, como a coisa julgada e a 
legitimidade de agir, têm sido colocados em xeque face aos problemas de inconstitucionalidade das leis. 
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Como exemplo atual das problemáticas apontadas, veja-se o caso da Contribuição 

ao Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da 

Seguridade Social (COFINS) sobre importações, que tiveram suas bases de cálculo 

recentemente julgadas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, no Recurso 

Extraordinário 559.937/RS15. Dúvidas sobre o alcance dessa decisão em relação aos 

contribuintes, a possível modulação de efeitos, os valores que poderiam ser objeto de 

restituição, o prazo para os pedidos de devolução, a coisa julgada em sentido contrário, 

dentre outras, demonstram como permanecem em aberto diversas questões sobre a 

restituição de tributos inconstitucionais.  

Diante destas constatações, que culminaram na conclusão da relevância de um 

estudo atento e minucioso sobre o tema pelo Direito Tributário, foi possível observar que 

na literatura jurídica a matéria da restituição de tributos inconstitucionais não ganhou o 

devido apreço.16 

                                                                                                                                              
Por sua vez, as relações jurídicas continuativas e o direito de manejo da ação rescisória (artigo 485 do 
Código de Processo Civil) aparecem como questões muito mais maleáveis do que sólidas quando postas 
sob o prisma da inconstitucionalidade das leis. Todos estes pontos, além de tantos outros que serão 
enfrentados no decorrer deste estudo, têm repercussão inafastável no direito tributário, especialmente no 
que concerne à disciplina da restituição de tributos inconstitucionais.   

15  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 559.937/RS. Relator: Ministro Dias 
Toffoli. Julgamento: 21 mar. 2003. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Publicação: DJe 04 abr. 2003. 

16  Com efeito, são poucas as obras nacionais que tratam da repetição de indébito em sua forma ampla (ver 
TORRES, Ricardo Lobo. Restituição de Tributos. Rio de Janeiro: Forense, 1983; SAMPAIO, Carlos César 
de Oliveira. Restituição de Imposto. São Paulo: S.N., 1921; NEVIANI, Tarcisio. A restituição de tributos 
indevidos, seus problemas, suas incertezas. São Paulo: Resenha Tributária, 1983; CERQUEIRA, Marcelo 
Fortes de. Repetição de Indébito Tributário. São Paulo: Max Limonad. 2000), não obstante ser possível 
encontrar algumas coletâneas de artigos sobre a matéria (MACHADO, Hugo de Brito (Coord.). Repetição 
do Indébito e Compensação no Direito Tributário. São Paulo: Dialética; Fortaleza: Instituto Cearense de 
Estudos Tributário, 1999; CEZAROTI, Guilherme (Coord.). Repetição de Indébito Tributário. São Paulo: 
Quartier Latin, 2005; e MARTINS, Ives Gandra. In: Repetição do Indébito. ______ (Coord.). Caderno de 
Pesquisas Tributárias nº 8. São Paulo: Centro de Estudos de Extensão Universitária e Editora Resenha 
Tributária, 1983). No mais, pode-se averiguar uma preocupação maior da doutrina com assuntos 
específicos dentro da matéria da restituição de tributos, especialmente sobre a repetição dos tributos ditos 
indiretos (FERNANDES, Luis Dias. Repetição de indébito tributário – o inconstitucional artigo 166 do 
CTN. Rio de Janeiro: Renovar, 2002; MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Repetição do Indébito 
Tributário Indireto: incoerências e contradições. São Paulo: Malheiros, 2011; MÖRSCHBÄCHER, José. 
Repetição do Indébito Tributário Indireto. São Paulo: Dialética, 1998).   

 Por sua vez, também pouco se preocuparam os juristas do direito tributário sobre as consequências da 
declaração de inconstitucionalidade das leis neste ramo jurídico (DALLAZEM, Dalton Luiz. 
Inconstitucionalidade e Tributo. São Paulo: Quartier Latin, 2010. LINS; Robson Maia. Controle de 
Constitucionalidade da Norma Tributária. São Paulo: Quartier Latin, 2005; e PIMENTA, Paulo Roberto 
Lyrio. Efeitos da Decisão de Inconstitucionalidade no Direito Tributário. São Paulo: Dialética, 2002).  

 Finalmente, sobre o pontual assunto que congrega ambas as matérias, quer dizer, o direito e a forma de 
restituição dos tributos declarados inconstitucionais – ao qual não foi dedicada legislação complementar 
expressa –, menor ainda foi o esforço jurídico científico (BERNO, Cheryl. Restituição de Tributo 
Inconstitucional. Curitiba: Juruá Editora. 2009; e GRECO, Marco Aurélio; PONTES, Helenilson Cunha. 
Inconstitucionalidade da lei tributária – repetição de indébito. São Paulo: Dialética, 2002).   
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Mas não é só. Observa-se que o fenômeno da edição de leis tributárias eivadas de 

inconstitucionalidade perdura no Direito brasileiro,17 de modo que a preocupação com o 

regime jurídico da restituição de tais tributos, com a segurança jurídica e com a 

responsabilidade do Estado se tornam indispensáveis, para pôr em evidência os direitos dos 

contribuintes e os deveres do Estado.  

Ressalte-se, ainda, que, não obstante a aplicação da lei inconstitucional por atos de 

lançamento (artigo 142 do CTN) também acarrete no dever de restituir tributos, cada vez 

mais é dispensada a edição de atos normativos infralegais pela Administração para atingir 

as condutas dos contribuintes, de modo que a lei tributária geral e abstrata apresenta 

influência direta em suas órbitas jurídicas.  

De fato, quando uma lei traz ao sistema jurídico novo tributo ou dever instrumental 

(113, § 2º do CTN),18traz concomitantemente a presunção de sua constitucionalidade. 

Tendo em vista que no Brasil a maioria das exações tributárias adota a sistemática do 

lançamento por homologação, diante da nova lei os contribuintes já passam a efetuar o 

recolhimento de tributos ou a cumprir os deveres instrumentais (registro, notas, guias, 

etc.).19 Vale dizer, em face de lei inconstitucional – ainda não declarada como tal pelo 

órgão jurisdicional competente e, portanto, ainda válida na ordem jurídica –, os cidadãos 

passarão a ditar suas condutas de acordo com os imperativos por ela impostos. Estes atos 

jurídicos caracterizarão pagamentos indevidos quando da declaração de 

inconstitucionalidade da lei com efeitos retroativos, acarretando no dever do Estado 

restituí-los. Afere-se, assim, a implicação direta, ou seja, sem a interposição de ato 

infralegal pela Administração, da lei inconstitucional no direito à restituição de tributos 

pagos indebitamente. 

Ainda, o já avançado tempo da promulgação do Código Tributário Nacional, datado 

de 25 de outubro de 1966, recepcionado por Constituição que lhe sucedeu em 5 de outubro 

de 1988 com status de lei complementar, agrava as dúvidas sobre a matéria, pois parece 

não se amoldar com perfeição às suas especificidades, constitucionais e processuais, 

                                                
17  Entre os anos de 1974 e 1997, existiram nada menos que vinte impostos, contribuições e taxas 

inconstitucionalmente cobrados. (Cf. MATTOS, Aroldo Gomes de. Repetição do Indébito, compensação e 
ação declaratória. In: MACHADO, Hugo de Brito (Coord.). Repetição do Indébito e Compensação no 
Direito Tributário, São Paulo: Dialética; Fortaleza: Instituto Cearense de Estudos Tributário, 1999, p. 47). 

18  “Artigo 113. A obrigação tributária é principal ou acessória. 
[…] § 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas 
ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.” 

19  Assim, as normas individuais e concretas são expedidas pelos próprios sujeitos passivos das obrigações 
tributárias, constituindo-as. 
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tornando ainda mais imperiosa uma nova apreciação interpretativa dos termos relativos à 

repetição de indébito. 

São problemas como estes que fizeram crer ser valiosa contribuição acadêmica 

sobre o tema proposto, que, apesar de clássico, atualmente comporta releitura frente às 

novas disposições e interpretações do direito tributário brasileiro.  

c. Metodologia 

Simplesmente olhar e discorrer sobre o objeto observado, sem rigor algum, não 

constitui uma ciência, uma teoria. De fato, é imprescindível a existência de linguagem 

precisa, rigor sintático e domínio informativo do objeto para a caracterização de uma 

pesquisa científica, como a que aqui se propõe.  

Assim, para que os objetivos propostos neste trabalho sejam devidamente 

cumpridos, com o rigor exigido na consecução de pesquisas científicas, se faz necessária a 

adoção de um criterioso método de análise do objeto a ser estudado. Noutros termos, para 

que nasça o trabalho jurídico, deve ser utilizada uma precisa linha metodológica para a 

aproximação e estudo do direito positivo.20 

Ocorre que, muito embora seja imprescindível a adoção de um método, diversos 

podem ser os métodos para uma pesquisa científica.  

Com efeito, o Direito pode ser visto sob uma perspectiva histórica, levando-se em 

consideração o tempo e a evolução dos institutos jurídicos; ou sob um olhar sociológico, 

levando em conta elementos sociais e políticos; como também ser analisado num ponto de 

vista filosófico, político, comportamental ou sociopsicológico.21  

Neste trabalho acadêmico, entretanto, opta-se por uma análise jurídico-dogmática 

do direito, de modo que se observará o tema da restituição de tributos inconstitucionais em 

relação ao ordenamento jurídico brasileiro, onde está inserido. 

Mais especificamente, e já que se entende que é preciso transformar a linguagem 

ordinária em uma linguagem mais rigorosa, para poder-se falar que, em ciência jurídica, o 

método dogmático hermenêutico analítico é visto como o melhor caminho a ser tomado em 

nosso estudo. Hermenêutico porque, ao avaliar o direito positivo, não é possível fugir da 

                                                
20  Neste sentido, constata-se que as teorias existem para que seja possível o conhecimento por meio da 

linguagem científica de determinados objetos. Possui o método, destarte, caráter instrumental e está 
sempre ligado às opções epistemológicas adotadas pelo intérprete, ao olhar para o seu objeto de análise. 

21  Cf. ÁVILA, Humberto. Segurança Jurídica – entre permanência, mudança e realização no Direito 
Tributário. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 76 e 77. 
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interpretação. E analítico porque, ao interpretar, devem ser feitos cortes precisos no objeto 

sob análise.22  

A Semiótica, a Teoria Geral do Direito e a própria Hermenêutica servem de 

técnicas para a implementação do método analítico. Por seu intermédio, é analisado o 

objeto de estudo, esgotando a avaliação da linguagem jurídica.  

De fato, com a Semiótica é possível a realização de um estudo analítico dos 

elementos formadores da linguagem jurídica, ou seja, as normas jurídicas. Isto se dá em 

função da própria finalidade da Semiótica, que é justamente o estudo das unidades 

representativas do discurso. Assim, o estudo da Semiótica, ou Teoria Geral dos Signos, 

implica na análise de três planos da linguagem. O primeiro deles é o plano sintático, no 

qual são estudadas as relações que se estabelecem entre os signos dentro da estrutura em 

que estão inseridos. Em segundo lugar aparece o plano semântico, onde a relação do signo 

com a realidade que representa, ou seja, seu significado, é colocada sob foco. Finalmente, 

o terceiro plano semiótico é o pragmático, cujo cerne é o efeito do signo na sociedade por 

ele atingida, “isto é, ao modo como os emissores e destinatários lidam com o signo no 

contexto comunicacional.”23 

Já sobre o recurso à Teoria Geral do Direito, lembre-se que direito posto é uno e 

indecomponível, como bem esclareceu Alfredo Augusto Becker. Contudo, o que se 

observa ao analisar o conteúdo jurídico apresentado pela Ciência do Direito é a tomada de 

determinados critérios para a dissecação do direito em ramos “autônomos”, como o direito 

Civil, Administrativo, Penal, etc. Esta divisão, contudo, é meramente metodológica, sendo 

falso o problema da autonomia dos ramos do direito, como também salientou Becker.24 

Pois bem. Diante desses ramos da Ciência do Direito, pode-se constatar a existência 

de institutos e conceitos que se repetem em diversas áreas, os quais podem ser tratados 

como pontos de intersecção. O apanhado desses pontos de intersecção para seu estudo 

                                                
22  Ressalta-se que o método analítico consiste, em síntese, na decomposição de expressões complexas em 

expressões simples, para que uma melhor análise possa ser feita do objeto examinado. Mas não é só. 
Numa segunda etapa do método analítico, após a dissecação do objeto, ele passa a ser sistematizado e 
organizado no decorrer da sua interpretação, por onde se atribui sentido ao objeto. A filosofia analítica 
possui várias linhas, entre elas aquela advinda do Círculo do Viena. Foi o início desse estudo analítico, 
separando o elemento complexo em partes pequenas para facilitar seu conhecimento. 

23  CARVALHO, Aurora Tomazini de. Curso de Teoria Geral do Direito. São Paulo: Noeses, 2009, p. 157. 
24  Em suas palavras: “pela simples razão de não poder existir regra jurídica independente da totalidade do 

sistema jurídico, a autonomia (no sentido de independência relativa) de qualquer ramo do Direito Positivo 
é sempre unicamente didática para, investigando-se os efeitos jurídicos resultantes da incidência de 
determinado número de regras jurídicas, descobrir a concatenação lógica que as reúne num grupo 
orgânico e que une este grupo à totalidade do sistema jurídico.” (BECKER, Alfredo Augusto, Teoria do 
Direito Tributário. 4. ed. São Paulo: Marcial Pons, 2007, p. 33).  
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disciplinado e inter-relacionado caracteriza a Teoria Geral do Direito, como mais uma das 

formas de diminuição de complexidades, própria do método analítico de estudo do direito. 

Outrossim, cumpre realçar que será foco de análise com acuidade, além do direito 

posto (ordenamento jurídico),25 a doutrina jurídica (ciência do direito) e a jurisprudência 

acerca da matéria, especialmente dos Tribunais Superiores, vale dizer, o Supremo Tribunal 

Federal e o Superior Tribunal de Justiça. Afinal, apreciação desses meios se faz necessária 

para alcançar as conclusões satisfatórias, precisas e atuais que perquiridas neste estudo 

acadêmico.  

Trilhando este caminho, será possível alcançar uma redução da vagueza do tema da 

restituição de tributos inconstitucionais, pela reflexão sobre as problemáticas que dele 

decorrem, trazendo com isso solução às questões que se propõem elucidar neste trabalho. 

  

                                                
25  Necessário se faz ressaltar a diferença entre a doutrina, ou ciência do direito, e o ordenamento jurídico, ou 

direito positivo. A principal diferença a ser apontada entre o direito positivo e a ciência do direito é que o 
primeiro é formado por linguagem prescritiva, enquanto o segundo por linguagem descritiva, haja vista 
que tem por escopo a análise do direito posto, portanto seu objeto. Mas não é só. Também podem ser 
salientadas as seguintes diferenciações: i) a ciência de direito é uma linguagem de sobrenível, ou 
sobrelinguagem, diferentemente do direito positivo; ii) a ciência do direito se vale da lógica apofântica 
(lógicas das ciências, alética ou clássica), enquanto o direito posto utiliza a lógica deôntica (lógica do 
dever ser, das normas); iii) as proposições traçadas pela ciência do direito têm como valências aplicáveis 
a verdade e a falsidade; por sua vez, no direito positivo, as normas jurídicas são passíveis de validade ou 
invalidade; e iv) por fim, quanto ao âmbito pragmático, temos que as normas do direito positivo se 
conduzem para as condutas materialmente (lembrando aqui o primordial objeto do direito, qual seja, a 
regulação das condutas interpessoais), ao passo que a ciência do direito serve à descrição analítica, 
estática e dinâmica, das normas. (CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 22. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2010, p. 35-36). 
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Capítulo 1.  

DELIMITAÇÃO DO CONCEITO E DA DISCIPLINA JURÍDICA DA 

RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS INCONSTITUCIONAIS 

Sumário: 1.1. Considerações iniciais. 1.1.1. Norma jurídica: validade, 
vigência e eficácia. 1.1.2. A inconstitucionalidade e a cobrança 
indevida de tributos como atos ilícitos. 1.1.3. A inconstitucionalidade 
e a restituição de tributos como sanções. 1.2. Natureza jurídica da 
restituição de tributo inconstitucional. 1.3. Regime jurídico aplicável: 
tributário ou não tributário? 1.4. Fundamentos jurídicos da restituição 
de tributo inconstitucional. 1.4.1. Fundamentos constitucionais. 1.4.2. 
Fundamentos infraconstitucionais. 1.5. A questão da nomenclatura. 
 

O direito dos cidadãos que efetuam o recolhimento de impostos indevidos à sua 

devolução está diretamente relacionado ao reconhecimento da existência de direitos 

singulares do contribuinte face ao Estado enquanto Administração Tributária.  

Como anota Cesar Garcia Novoa, tais direitos não eram concebidos nas monarquias 

absolutistas, só passando a ter consistência depois da Revolução Francesa, momento em 

que a lei passou a ser o preciso limite das ações legítimas do Estado.26 Desde então, é 

possível encontrar disposições nos sistemas jurídicos consagrando o direito à restituição de 

tributos indevidos, como as que se encontram atualmente na lei brasileira. Não foi por 

outra razão que Aliomar Baleeiro, valendo-se dos ensinamentos do não menos aclamado 

Carvalho de Mendonça, chegou a assegurar que o direito à restituição de tributos indevidos 

é intrínseco a qualquer país civilizado.27 

Assim, com a evolução dos Estados democráticos e a conquista de direitos pelos 

cidadãos, a restituição de tributos tornou-se instituto positivado nos ordenamentos 

jurídicos, tanto em nível constitucional como infraconstitucional. Por conseguinte, passou 

a ser regra que deve adequar-se às demais normas jurídicas que a circundam, seguindo os 

ditames estabelecidos pelo próprio ordenamento jurídico.  

                                                
26  La devolución de ingresos tributarios indebidos. Madrid: Instituto de Estudios Fiscales – Marcial Pons, 

1993, p. 28. 
27  Direito Tributário Brasileiro. 11. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2006, p. 878. 
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Sendo necessária tal adequação do instituto sob análise ao contexto jurídico em que 

se insere, neste primeiro capítulo será enfrentada a questão teórica principal do presente 

estudo, a qual, ressalte-se, servirá de base para todas as reflexões e conclusões constantes 

do decorrer da exposição: qual a natureza jurídica da relação de indébito tributário?  

Em suma, o ponto nevrálgico da discussão consiste em aferir natureza tributária ou 

não tributária à relação de restituição de tributos inconstitucionais. 

Contudo, não será possível atacar diretamente estes pontos, sem antes entender 

como ocorre a formação da norma de restituição de tributos dentro do sistema jurídico em 

que se insere. Com este escopo, primeiramente serão despendidas algumas palavras sobre o 

referencial teórico quanto ao tema da validade das normas jurídicas adotado neste trabalho. 

Em seguida, será feita exposição sobre o que representa a inconstitucionalidade das leis e a 

cobrança de tributo indevido, gerando a sua restituição: vícios e sanções previstos pelo 

Direito. Com isso, será exposto o modo pelo qual se visualiza a declaração de 

inconstitucionalidade das leis e a restituição de tributos inconstitucionais: relações 

sancionatórias por força do vício de invalidade da lei tributária e da cobrança ilícita de 

tributos, respectivamente. 

Feitos estes apontamentos teóricos sobre a lógica da constituição da norma de 

restituição de tributos inconstitucionais, o próximo ponto a ser abordado consiste nos 

fundamentos, constitucionais e infraconstitucionais, do direito à restituição de tributos.  

Depois disso, finalizar-se-á o primeiro capítulo com algumas considerações sobre a 

nomenclatura do instituto objeto do presente estudo, explicando o porquê da escolha da 

expressão restituição de tributo inconstitucional como sendo a mais conveniente neste 

trabalho.  

1.1.  Considerações iniciais  

1.1.1. Norma Jurídica: validade, vigência e eficácia 

O embate doutrinário acerca dos conceitos de vigência, eficácia e, principalmente, 

validade jurídica distam de serem novos ou simples. Trata-se, em verdade, de problemas 

referentes à Teoria Geral do Direito que dividiram e dividem grandes pensadores. 
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Por este motivo, não se pretende aqui solucionar a questão, mas sim expor o 

referencial teórico adotado, sem prejuízo de fazer referência a teorias em sentidos opostos 

àquela utilizada neste trabalho.28  

Como primeira grande corrente teórica acerca da validade das leis, apresenta-se o 

posicionamento segundo o qual o atributo da validade é qualidade da norma jurídica.  

Dentre os adeptos deste pensamento,29 há aqueles que entendem que o sistema 

jurídico é composto por diversas cadeias de subordinação, as quais têm diferentes normas 

soberanas. Assumida essa premissa, afirma-se que a validade não se encontra na essência 

da norma, mas sim se revela quando em contraste com as demais normas do sistema.  

Dessa forma, a validade normativa não se confundiria com existência da mesma 

norma.  

Pontes de Miranda, por exemplo, trabalhou com a teoria da validade enquanto 

qualidade da norma jurídica. De acordo com sua proposta, o mundo jurídico era composto 

por três planos: existência, validade e eficácia. A questão da existência consistiria em 

problema prévio ao da validade das normas jurídicas: norma existente é aquela posta na 

ordem jurídica, enquanto norma válida é aquela que obedece aos fundamentos jurídicos de 

seu procedimento de entrada na ordem jurídica e de seu conteúdo.30 

Disto resultaria a distinção entre validade e invalidade das normas jurídicas, nas 

palavras de Marcelo Neves, “os atos e normas são válidos quando produzidos regularmente 

pelos agentes do sistema (órgãos em sentido estrito ou particulares). A invalidade resulta 

da integração ao ‘mundo jurídico’ de atos e normas produzidos defeituosamente pelos 

agentes do sistema”.31  

Uma observação atenta desta corrente teórica leva à conclusão de que seus 

defensores aceitam que o sistema jurídico não é dotado de coerência ou unidade. De fato, 

os juristas defensores da validade como qualidade da norma jurídica admitem que o termo 

                                                
28  Isto porque, na realidade, percebe-se que as teorias sobre o tema não são contrárias, mas sim são pontos 

de vista diversos sobre o mesmo fenômeno jurídico. 
29  Cf. GRECO, Marco Aurélio; PONTES, Helenilson Cunha. Inconstitucionalidade da lei tributária – 

repetição de indébito. São Paulo: Dialética, 2002, p. 15-18; PIMENTA, Paulo Roberto Lyrio. Efeitos da 
Decisão de Inconstitucionalidade no Direito Tributário, São Paulo: Dialética, 2002. p. 18- 24; e NEVES, 
Marcelo. Teoria da Inconstitucionalidade das Leis, São Paulo: Saraiva, 1988. p. 45. Na concepção do 
Prof. Tércio Sampaio Ferraz: “validade é uma qualidade da norma que designa sua pertinência ao 
ordenamento, por terem sido obedecidas as condições formais e materiais de sua produção e consequente 
integração no sistema.” (Introdução ao Estudo do Direito, 8 ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 203). 

30  Tratado de Direito Privado. T. IV, atual. Campinas: Bookseller, 2000, p. 39. 
31  Usando a distinção entre existência e validade de Pontes de Miranda, Marcelo Neves a reinterpreta. O que 

é existência para Pontes, ele entende como pertinência. Assim, o significado de pertinência é uma norma 
que integrou, regularmente ou irregularmente, o sistema jurídico e ainda não foi expulsa por invalidade ou 
revogada (op. cit., p. 41-43). 
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sistema é plurívoco, definindo-o como “um conjunto de elementos (partes) que entram em 

relação formando um todo unitário.”32 Desta forma, todo sistema implica num conjunto de 

elementos, relações e também unidade. Por esta definição, conclui-se que não é traço 

característico do sistema a coerência ou compatibilidade entre as partes. Noutros termos, o 

sistema jurídico comportaria contradições, e, assim, a hierarquia normativa seria 

imperfeita, e a validade não se confundiria com a pertinência.33 

Destas premissas destaca-se a conclusão de que uma norma inválida pode pertencer 

ao sistema jurídico, enquanto não for expulsa em razão de sua invalidade ou ocorra sua 

revogação. Vale dizer que a lei inconstitucional pertence ao sistema, mas é inválida à 

medida que não deriva perfeitamente do seu fundamento imediato de validade: a 

Constituição.34  

Nesse sentido, em sua obra sobre a inconstitucionalidade das leis, Marcelo Neves 

afirma ser insustentável a tese da linearidade e perfeição hierárquica do ordenamento 

jurídico, proposta por Hans Kelsen, a qual será tratada mais à frente neste tópico. Isto 

porque, mesmo que exista um órgão competente para formular critério de interpretação 

para dar uniformidade ao direito, a situação da incoerência restará no sistema por tempo 

indeterminado, enquanto não proferida decisão trazendo a clamada coerência. Ainda como 

consequência das posições adotadas pelo autor, não cabe aceitar a tese da completude e 

fechamento do ordenamento jurídico, afinal o ordenamento jurídico é dinâmico, e não 

estático.35 Conclui o renomado jurista que a lei inconstitucional é norma que pertence ao 

ordenamento jurídico, inválida, porém eficaz, até que seja proferida decisão que a retire 

definitivamente do sistema jurídico.36  

Percebe-se que, por esta linha de pensamento, de fato, é afastada a teoria 

normativista de Hans Kelsen, em que a validade é tida como essência da norma, ou seja, a 

validade das normas decorre de sua própria existência.  

As normas nascem válidas, e o juízo de validade se reduz à verificação de 

compatibilidade da norma inferior com a superior, a posteriori, na pirâmide normativa. 

Quer dizer que, para Kelsen, não há contradições no sistema, de modo que a hierarquia 

                                                
32  Cf. NEVES, Marcelo. Teoria da Inconstitucionalidade das leis. São Paulo: Saraiva, 1988, p. 2. 
33  Ibid., p. 46. 
34  Ibid., p. 80. 
35  Assim, afasta-se também da premissa da Teoria Pura do Direito de que não existem contradições no 

interior do ordenamento jurídico (ibid., p. 29-31). 
36  Ibid., p. 85. 
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jurídica é perfeita, portanto a validade se confunde com a existência da norma no sistema.37 

Em suas palavras: “quando dizemos que uma norma é válida, queremos dizer que a norma 

existe. Validade é a forma específica de existência de uma norma.”38 

Esta vertente kelseniana constitui a segunda grande corrente acerca da validade das 

normas jurídicas.39  

Partindo da premissa de que direito constitui conjunto de normas jurídicas válidas 

num determinado território,40 os adeptos dos ensinamentos de Kelsen alegam que a 

validade caracteriza axioma do direito (homogeneidade lógica das unidades do sistema 

jurídico). 41 Ademais, haja vista que o direito tem o especial atributo da coação, por força 

da prescritividade dos enunciados que o compõem, a presunção de validade das normas é 

vista como condição para o seu cumprimento, de modo a permitir a efetivação do escopo 

do direito: regular as condutas intersubjetivas. Desse modo, entende-se que as normas 

jurídicas não são verdadeiras ou falsas, mas sim válidas ou inválidas, valores lógicos da 

linguagem prescritiva, de modo que ao legislador não é dado manifestar-se de outra 

maneira que não a ordenação de condutas.42  

Outrossim, adotando-se essa linha teórica, ficam resguardados os dogmas da 

unidade, da coerência e da completude do ordenamento jurídico, que somente possui 

normas válidas.43 Isto porque assume-se que o critério de validade das normas advém da 

                                                
37  Introduction to the Problems of Legal Theory, Engl. Trans., Oxford: Clarendon Press, 1992, Ch. 5, p. 60. 
38  Tradução livre de “when we say ‘a norm is valid’ we mean that a norm exists. ‘Validity’ is the specific 

way existence of a norm.” (KELSEN, Hans. General Theory of Norms. Engl. Trans., Oxford, Clarendon 
Press, 1991, Ch. 1, 15, 25, p. 2). 

39  Resumindo a essência desta teoria, Marcelo Neves coloca que “a Teoria Pura do Direito e Hart 
confundem os conceitos de pertinência e validade” (Teoria da Inconstitucionalidade das Leis. São Paulo: 
Saraiva, 1988, p. 40). 

40  De acordo com Ronald Dworkin, “the law of a community is a set of special rules used by the community 
directly or indirectly for the purpose of determining which behaviour will be punished or coerced by the 
public power.” (The Model of Rules I, in Id., Taking Rights Seriously. London, Duckworth, 1977, 
excerpts, p. 17). 

41  Da mesma maneira, a hierarquia constitui axioma do direito, pois, como sabemos, esse sistema é dotado 
de linguagem própria, a jurídica. Quer dizer que o direito tem a capacidade de se autocriar, de maneira 
que permanece sempre se retroalimentando, mediante as formas determinadas por ele próprio para tanto.  

 Esta autocriação dentro dos limites da linguagem jurídica não é feita de forma desorganizada, mas sim 
dentro de um sistema hierarquizado de enunciados normativos, em que é conferido ao intérprete/aplicador 
do direito o condão de construir normas jurídicas com fundamento de validade em normas 
hierarquicamente superiores na pirâmide normativa. Aí se encontra a relação entre validade e hierarquia 
no direito. (CARVALHO, Aurora Tomazini. Curso de Teoria Geral do Direito. São Paulo: Noeses, 2009, p. 
694). 

42  CARVALHO, Paulo de Barros. Fundamentos Jurídicos da Incidência. 8. ed. São Paulo: Saraiva. 2010, p. 
79. 

43  Sobre esse ponto, é sempre contundente a transcrição dos ensinamentos de Kelsen: “Either the ‘norm 
contrary to norm’ is simply invalidatable, that is, valid and thus a legal norm until its invalidation, or it is 
null and void, and thus not a norm at all. Normative cognition tolerates no contradiction between two 
norms of the same system; the possible conflict, however, between two valid norms at different level is 
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dedutibilidade da norma superior para a norma inferior. A hierarquia normativa é 

apresentada, assim, como fundamento de validade das normas jurídicas.  

Refletindo sobre a corrente kelseniana, constata-se que pouco importa que uma 

norma não guarde completa harmonia com os demais elementos do sistema, pois enquanto 

ela não for retirada do ordenamento jurídico por ação de quem possui competência para 

tanto, continuará sendo válida. Trata-se, portanto, de teoria que explica o famigerado 

princípio da “presunção de validade das leis”, segundo o qual toda norma jurídica é 

presumivelmente compatível in totum com o sistema jurídico em que se insere.  

Nesta esteira, percebe-se que a pertinencialidade/validade da norma frente ao 

sistema jurídico é presumida. Caso haja necessidade de verificação da referida validade, 

esta será feita a posteriori, pela observação de dois critérios: i) se ela foi emitida pelo 

órgão que detinha competência jurídica para fazê-lo; ii) se foi adotado o devido 

procedimento previsto para sua emissão. Caso ambos os critérios tenham sido cumpridos, 

confirmar-se-á a validade a norma. Já, se um ou ambos os critérios tiverem sido 

desrespeitados, o órgão habilitado pelo próprio sistema jurídico para o controle de 

constitucionalidade assegurará a invalidade normativa, bem como determinará as medidas 

cabíveis para reparar os danos causados pela norma em questão.  

Destarte, de maneira geral, a verificação da validade é a verificação do 

preenchimento dos requisitos necessários para a entrada da norma no sistema. 

Em face desta definição, e adotando os ensinamentos de Paulo de Barros Carvalho, 

faz-se necessário efetuar a distinção entre a validade e os demais atributos da norma 

jurídica: i) validade é a relação de pertinência entre a norma jurídica e o sistema jurídico; 

ii) vigência é a aptidão da norma de produzir efeitos tão logo se opere a sua incidência, a 

qual pode ser plena ou parcial; iii) eficácia técnica é o atributo que a norma tem de 

descrever fatos cuja ocorrência acarreta na irradiação de efeitos jurídicos; iv) eficácia 

jurídica é a qualidade dos fatos em desencadear efeitos jurídicos; v) eficácia social é a 

produção concreta de resultados na ordem dos fatos sociais.44 

Veja-se que vigência e eficácia45 são conceitos que andam ao lado do conceito de 

validade. A vigência é qualidade que a norma tem de propagar efeitos quando da 

                                                                                                                                              
resolved by the law itself. The unity in the hierarchical structure of the legal system is not endangererd by 
logical contradiction.” (Introduction to the Problems of Legal Theory. Engl. Trans., Oxford: Clarendon 
Press, 1992, Ch. 5, p. 75). 

44  Fundamentos Jurídicos da Incidência. 8. ed. São Paulo: Saraiva. 2010, p. 70. 
45  Faz-se necessário realçar que “a perda definitiva da eficácia em sentido jurídico implica a desconstituição 

da norma, ou melhor, a sua expulsão do sistema jurídico”, haja vista que um mínimo de eficácia é 



 
 

28 

ocorrência dos eventos que descreve. E a eficácia diz respeito à efetiva propagação de 

efeitos da norma. Disto conclui-se que uma norma não pode ser “nem vigente ou eficaz se 

não válida.”46  

Retornando à questão da validade, cumpre realçar que se trata de fenômeno com 

caráter relacional, sendo definida como o vínculo de pertinência existente entre a 

proposição normativa e o restante do sistema jurídico (conjunto de normas jurídicas). Na 

lição de Jorge Miranda:  
[…] cada acto deve estar previsto numa norma, deve ser jurídico. Cada norma e 
cada acto devem dotar-se de um conteúdo compatível com uma norma de grau 
superior (da qual recebem validade). Uma norma e um acto estão em relação 
com outra norma, é de norma para norma de grau para grau que se passa na 
ordem jurídica. Logo, e como a constitucionalidade ou inconstitucionalidade é 
uma dessas relações entre graus, a submissão do poder político ao Direito postula 
a garantia da conformidade das normas e com actos de grau inferior 
(imediatamente inferior, como veremos melhor) com normas constitucionais 
determinadas, e não com a Constituição toda.47  
 

Nessa perspectiva, a validade normativa é tida como a relação que uma norma 

mantém com o sistema jurídico em que se insere. “Quando essa relação se dá entre a 

norma e a respectiva norma e competência, fala-se que a norma é válida. Porém, quando a 

relação ocorre entre a norma e aquela que prescreve a sanção pelo exercício indevido da 

norma de competência, temos a invalidade.”48  

Nota-se, assim, que o que trará o atributo da validade ou invalidade a uma norma é 

a sua relação com outra norma, que lhe confere fundamento no sistema jurídico: em sendo 

uma relação com a norma de competência, teremos uma norma válida; já se a relação for 

com a norma sancionatória de competência (decisão condenatória em ação direta de 

inconstitucionalidade, por exemplo), estaremos diante de uma norma inválida.49  

No que tange à vigência, como já restou consignado, esta constitui atributo da 

norma válida, que confere a aptidão para regular condutas. Entretanto, a vigência também 

                                                                                                                                              
necessário para a norma jurídica, como ensinou Kelsen. (NEVES, Marcelo. Teoria da 
Inconstitucionalidade das Leis. São Paulo: Saraiva, 1988, p. 52). 

46  CARVALHO, Aurora Tomazini. Curso de Teoria Geral do Direito. São Paulo: Noeses, 2009, p. 732. Em 
sentido contrário, coloca-se Paulo Lyrio Pimenta, afirmando que a norma pode ser inválida, porém 
produz regulares efeitos (Efeitos da Decisão de Inconstitucionalidade no Direito Tributário. São Paulo: 
Dialética, 2002, p. 24).  

47  Contributo para uma teoria da inconstitucionalidade. Coimbra: Editora Coimbra, 2007, p. 241. 
48  GAMA, Tácio Lacerda. Teoria Dialógica da validade – Existência, regularidade e efetividade das normas 

tributárias. São Paulo: Noeses, 2009, p. 16.  
49  De fato, tendo como premissa o ensinamento de Kelsen de que a validade normativa se traduz na sua 

própria existência no ordenamento jurídico, o que condiz totalmente com a linha do pensamento 
construtivista adotada de que só é jurídico aquilo que traduzido em linguagem jurídica e, portanto, o que 
não existe juridicamente nem mesmo configura objeto de estudo do direito, a retirada da validade de uma 
norma implica sim na sua retirada do sistema do direito positivo. 
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dialoga com as demais normas do sistema jurídico. Vale dizer, é possível que a 

abrangência do poder de vigência da norma seja aumentada ou diminuída quando na sua 

relação dialética com outras normas.50 De forma análoga, a eficácia das normas também se 

encontra nesse processo dialógico e dinâmico do sistema jurídico.51 

Disso tudo, compreende-se que tanto a validade, como a vigência e a eficácia são 

determinadas no direito em razão das relações que se constroem entre essas figuras e as 

demais normas constantes no ordenamento jurídico, em verdadeira dialogia, afinal, não é 

possível olhar para uma norma isoladamente, abstraindo todo o contexto que lhe 

circunscreve. Daí a pertinência da sempre presente afirmação de Paulo de Barros Carvalho 

de que “não existe texto sem contexto”.  

Explica-se melhor. 

Todas as normas jurídicas são válidas prima facie, ou seja, gozam de presunção de 

constitucionalidade. Esta presunção, contudo, é juris tantum, à medida que prevalecerá por 

todo o tempo enquanto não houver manifestação em sentido contrário do órgão 

constitucional competente.52  

Assim, presunção de constitucionalidade/validade das leis tem função pragmática 

importantíssima para o direito, haja vista que mantém a imperatividade dos atos 

normativos. Nos termos usados por Marcelo Neves, é uma “regra de calibração”. Sem a 

sua existência desapareceria o aspecto da dogmaticidade do direito (certum), prevalecendo 

tão somente seu aspecto da interpretabilidade (dubium). Por conseguinte, impossibilitaria o 

regular funcionamento do sistema.53  

                                                
50  Um exemplo é uma norma revogadora, que corta a aptidão para regular condutas futuras, ou seja, corta a 

vigência em seu aspecto temporal. Também quando do relacionamento de uma norma com uma correlata 
norma de competência sancionatória, em se tratando de declaração de inconstitucionalidade com efeitos 
erga omnes e ex nunc, pela modulação de efeitos da decisão, será observado o afastamento da vigência 
normativa. 

51  Na hipótese de controle de constitucionalidade efetuado pela via incidental (difuso e concreto), com 
efeitos inter partes, advirá ao sistema norma de competência sancionatória, que, quando cotejada com a 
norma declarada inconstitucional, acarretará na perda da eficácia normativa para os envolvidos naquele 
litígio que foi resolvido.  

 Discordando quanto ao efeito do controle de constitucionalidade na via incidental, e concordando com 
relação à via principal, são as ponderações de Heleno Taveira Torres: “A especificidade das decisões de 
controle difuso ou concentrado de constitucionalidade coloca um desafio fundamental em virtude do tipo 
de eficácia desconstitutiva da vigência (difuso) ou da própria validade da lei (concentrado) às relações 
entre contribuinte.” (Direito constitucional tributário e segurança jurídica. São Paulo: RT, 2011, p. 479). 

52  NEVES, Marcelo. Teoria da Inconstitucionalidade das Leis. São Paulo: Saraiva, 1988, p. 145. 
53  Tamanha a importância pragmática da presunção de validade das leis que mesmo os adeptos da teoria da 

validade como qualidade da norma jurídica, como Marcelo Neves, admitem que, por exigência prática 
(semântica e pragmática), a norma que é inválida, mas pertence ao ordenamento jurídica, tem presunção 
juris tantum de validade. Do contrário, se se presumisse a invalidade das leis, o sistema não funcionaria, 
já que haveria mais interpretações divergentes que utentes da norma. (ibid., p. 146-147). 
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Pois bem. Quando se introduz norma jurídica no sistema, presumindo-se que pelo 

órgão e procedimento previstos para tanto (presunção de validade), significa que a norma 

guarda relação de pertinencialidade com o sistema no qual foi inserida, ou seja, que a 

norma pertence adequadamente ao sistema. Disso afere-se, como já exposto, que a 

validade da norma equivale à sua existência perante a ordem jurídica, pois o direito é um 

sistema de normas de caráter dinâmico, em que o fundamento de validade de uma é outra 

norma de superior hierarquia (sistema piramidal hierárquico de normas).  

Assim, é preciso reiterar que a existência jurídica, portanto, a validade, por esse 

ponto de vista, não se traduz necessariamente na completa harmonia da regra com o 

restante do sistema jurídico. A verificação da coerência normativa com as regras que lhe 

dão fundamento é feita posteriormente: primeiro, admitimo-la como válida, para depois ser 

verificada sua pertinencialidade com o sistema54. Deste modo, uma norma continua sendo 

válida até que outra norma a declare como inválida. Justamente por essa razão que é 

possível a verificação de efeitos produzidos tanto por normas válidas como inválidas, até a 

data de desconstituição desta última perante o sistema. 

Depois de assentada a doutrina kelseniana quanto à validade das normas jurídicas 

adotada neste trabalho, é possível alcançar a relação de tudo quanto exposto com a matéria 

da restituição de tributos inconstitucionais, no tópico a seguir.  

1.1.2.  A inconstitucionalidade e a cobrança indevida de tributos como atos ilícitos 

A Constituição tem supremacia hierárquica sobre os demais subsistemas do 

ordenamento jurídico, sendo “o último fundamento e critério positivo vigente de 

pertinência e validade das demais normas integrantes deste sistema.”55 

De fato, na perspectiva semiótica, a Carta Constitucional caracteriza 

metalinguagem prescritiva, já que funciona direta ou indiretamente como termo de 

validade dos demais atos normativos constantes do sistema jurídico. Por essa razão, de 

forma ampla, pode-se delinear o conceito de inconstitucionalidade como “relação de 

desconformidade entre um ato ou omissão, proveniente de pessoa pública ou privada, e a 

                                                
54  CARVALHO, Aurora Tomazini. Curso de Teoria Geral do Direito. São Paulo: Noeses, 2009, p. 674. Em 

sentido contrário se manifesta Marco Aurélio Greco e Helenilson Cunha Pontes. Entendem que todas as 
normas jurídicas são válidas prima facie, ou seja, gozam de presunção de constitucionalidade, porém o 
referencial teórico adotado é a validade como qualidade da norma jurídica (Inconstitucionalidade da Lei 
Tributária – Repetição de Indébito. São Paulo: Dialética, 2002, p. 15-18). 

55  NEVES, Marcelo. Teoria da Inconstitucionalidade das leis. São Paulo: Saraiva, 1988, p. 62 e 63. 
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Constituição.” 56  Essa desconformidade estática (atinente ao conteúdo) ou dinâmica 

(atinente ao processo legislativo) é sempre resolvida em favor das normas constitucionais, 

as quais, como supradestacado, são fundamento de validade das normas 

infraconstitucionais.   

Assim, é possível observar nas relações nomoestáticas (conteúdo normativo) a 

caracterização de inconstitucionalidade material, ou seja, leis em relação de contrariedade 

com o conteúdo da Carta Magna. Enquanto isso, nas relações nomodinâmicas (colocação 

de normas na ordem jurídica) será possível constatar eventualmente uma 

inconstitucionalidade formal, em que aparece a desconformidade com o procedimento 

legislativo que ocorreu (ser) em relação com a norma constitucional que o determina 

(dever ser). Em outras palavras, estar-se-á diante de inconstitucionalidade material 

“quando o conteúdo da lei é incompatível com o preceito da Constituição”57, enquanto a 

inconstitucionalidade formal fica caracterizada “quando a forma de elaboração da lei não 

corresponde ao modelo processual previsto na Constituição”. 58  No que tange à 

inconstitucionalidade formal, do ponto de vista subjetivo, refere-se ao órgão competente 

para expedir a lei (inconstitucionalidade formal subjetiva), e do ponto de vista objetivo 

refere-se aos requisitos de forma, prazo e rito previsto para a elaboração 

(inconstitucionalidade formal objetiva).59  

Relembre-se que a inconstitucionalidade das leis (invalidade) constitui um 

problema de relação intranormativa sistêmica das normas jurídicas, vale dizer, um 

problema entre normas pertencentes a determinado ordenamento jurídico. Mais 

especificamente, trata-se de descompasso entre norma constitucional e norma 

infraconstitucional, 60  não dizendo respeito, destarte, à injustiça ou ilegitimidade da 

norma.61 

                                                
56  RAMOS, Elival da Silva. Controle de Constitucionalidade no Brasil. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 47. 
57  NEVES, Marcelo. Teoria da Inconstitucionalidade da Lei. São Paulo: Saraiva, 1988, p. 110. 
58  Ibid., loc. cit. 
59  É importante ressaltar que a inconstitucionalidade formal não se confunde com a inexistência da lei. Esta 

última situação só se concretizará quando simplesmente não ocorrer a emissão do ato legislativo. 
Outrossim, tem-se que a inconstitucionalidade material caracteriza questão de direito. Por sua vez, a 
inconstitucionalidade formal implica em questão de fato, pois necessitará da prova de que o procedimento 
(evento) que ocorreu não corresponde àquele imposto pela Constituição. (ibid., p. 75-114, 117-119). 

60  Ibid., p. 69 - 72 
61  “O problema da inconstitucionalidade das leis não implica apenas a interpretação-aplicação de normas 

constitucionais, exigindo-se a interpretação de normas infraconstitucionais. Assim sendo, do ponto de 
vista semiótico, apresenta relevância sintático-jurídica, na medida em que se trata de relações entre 
expressões normativas de níveis hierárquicos diversos numa cadeia normativa. Ou seja, sob o prisma 
sintático, as normas constitucionais (superiores) e legais (inferiores) encontram-se em relação sintático-
jurídica de fundamentação-derivação (ibid., p. 135). 
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Nas palavras de Marcelo Neves, “define-se inconstitucional uma lei cujo conteúdo 

ou cuja forma contrapõe-se, expressa ou implicitamente, ao conteúdo dispositivo da 

Constituição.”62  

Ao analisar a questão da inconstitucionalidade das leis pela perspectiva semiótica, 

ou seja, nos planos sintático, semântico e pragmático, é possível perceber as diferentes 

problemáticas que a circundam.  

No plano sintático, a inconstitucionalidade caracteriza um defeito na relação de 

fundamentação-derivação das normas jurídicas, vale dizer, caracteriza incidência deficiente 

das regras constitucionais de derivação. 63  Muito embora o problema da 

inconstitucionalidade das leis seja tratado preponderantemente no plano sintático, não há 

dúvidas de que também possui repercussões nos planos semântico e pragmático. Em 

relação ao plano semântico, a questão aparece em razão da alta vaguidade e conotatividade 

das normas constitucionais. Registre-se, desde já, que “a inconstitucionalidade não é uma 

característica do texto legislativo, ou de uma de suas partes, mas sim de normas dele 

extraídas por via de uma operação semântica concreta.”64 Ou seja, a inconstitucionalidade 

é da norma, e não do texto, muito embora a sanção da inconstitucionalidade no Brasil, em 

regra, implique na retirada do texto normativo do sistema, como será estudado em tópico 

específico para tanto. Alcançando a dimensão pragmática da questão da 

inconstitucionalidade, constata-se que se trata de dificuldade decorrente do próprio sistema 

de controle de constitucionalidade no Brasil, em que são diversos os órgãos incumbidos de 

apreciar a inconstitucionalidade das leis. Afinal, não só o Supremo Tribunal Federal detém 

essa competência para efetuar a fiscalização de validade das leis, mas também qualquer 

juiz singular, pelo controle de constitucionalidade difuso. E não é só. Dependendo do 

contexto fático-social em que se dá a interpretação de determinado texto, ela também 

poderá ser alterada, o que traz mais dificuldades do ponto de vista pragmático.65  

                                                
62  NEVES, Marcelo. Teoria da Inconstitucionalidade da Lei. São Paulo: Saraiva, 1988, p. 73. 
63  Ibid., p. 136. 
64  Ibid., p. 140-141. 
65  “Voltando ao que afirmamos anteriormente em torno da adoção de órgão único ou supremo encarregado 

de verificar e solucionar a questão da inconstitucionalidade das leis, observamos que, só quando ele 
profere uma decisão irrecorrível, o discurso sobre a inconstitucionalidade das leis assume um caráter 
predominantemente monológico, partindo-se da presunção de que, através desta decisão, identificaram-se 
e explicitaram-se perfeitamente aspectos cometimentos das respectivas normas constitucionais e legais. 
Desta maneira, impõe-se definitivamente uma relação de autoridade/sujeito no discurso sobre a questão 
da inconstitucionalidade, não interessando mais os comunicadores na qualidade de 
argumentante/intérprete. Salvo, evidentemente, quando se permite a mutação jurisprudencial a respeito do 
problema da inconstitucionalidade, sendo possível então surgirem novos argumentos e interpretações, 
reconhecendo-se o dubium e readmitindo-se o diálogo.” (ibid., p. 144). 
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Apresentada a definição e os problemas atinentes à inconstitucionalidade das leis, 

cumpre salientar a função da Constituição e da sua supremacia para que faça sentido o 

papel do controle de constitucionalidade das leis no sistema jurídico. Isto porque o 

fundamento teórico do controle de constitucionalidade é exatamente o princípio da 

supremacia da constituição.66  

A supremacia é tanto formal (superioridade hierárquica das normas constitucionais, 

em razão do poder que emanam: o Poder constituinte), quanto material (em razão do seu 

conteúdo).67  

Especificamente em relação à supremacia formal da Constituição, trata-se de 

formulação que acarreta em duas consequências importantíssimas para o presente estudo.  

Como primeira decorrência, aparece a rigidez das normas constitucionais. Tendo 

em vista que a supremacia da constituição provém da supremacia do Poder constituinte, 

não seria admissível que o poder legislativo ordinário tivesse capacidade de alterar as 

normas constitucionais.68 É justamente essa blindagem da Constituição face ao poder 

legislativo ordinário que assinala a rigidez das normas constitucionais, as quais, portanto, 

não poderão ser por ele alteradas.69  

A segunda decorrência consiste no controle de constitucionalidade das leis.70  

Sobre o controle de constitucionalidade, não se pode negar o fato de que, muito 

embora vigore no direito o primado da superioridade da Constituição, é possível que tal 

norma, de máxima hierarquia jurídica, seja afrontada pela legislação ordinária, ou seja, 

sejam criadas as ditas normas inconstitucionais. Esse tipo de descumprimento é natural, 

seja por ações ou omissões do legislativo, pois “a condicionalidade histórica do 

                                                
66  RAMOS, Elival da Silva. Controle de Constitucionalidade no Brasil. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 19. 
67  NEVES, Marcelo. Teoria da Inconstitucionalidade da Lei. São Paulo: Saraiva, 1988. p. 64. 
68  Veja-se que hierarquia dos veículos introdutores de normas é consequência direta da hierarquia de suas 

fontes produtoras, entendidas como atividade humana, o procedimento, a enunciação de normas jurídicas. 
(MOUSSALLEM, Tarek Moysés. Fontes do Direito Tributário. In: SANTI, Eurico Marcos Diniz de 
(Coord.). Curso de Especialização em Direito Tributário – Homenagem ao Professor Paulo de Barros 
Carvalho, Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 114). 

69  Cf. RAMOS, Elival da Silva, op. cit., p. 41-42. 
70  Cabe assinar a nota feita por Luís Roberto Barroso sobre a distinção dos conceitos de jurisdição 

constitucional e controle de constitucionalidade: “As locuções jurisdição constitucional e controle de 
constitucionalidade não são sinônimas, embora sejam frequentemente utilizadas de maneira 
intercambiável. Trata-se, na verdade, de uma relação de gênero e espécie. Jurisdição constitucional 
designa a aplicação da Constituição por juízes e tribunais. Essa aplicação poderá ser direta, quando a 
norma constitucional discipline, ela própria, determinada situação da vida. Ou indireta, quando a 
Constituição sirva de referência para a atribuição de sentido a uma norma infraconstitucional ou de 
parâmetro para sua validade. Neste último caso estar-se-á diante do controle de constitucionalidade, que 
é, portanto, uma das formas de exercícios da jurisdição constitucional.” (O controle de 
Constitucionalidade no Direito Brasileiro. 4. ed. São Paulo, Saraiva. 2012, p. 3). 
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ordenamento jurídico revela-lhe uma de suas características básicas: a dinamicidade.”71  

Destarte, em face da sua constante renovação, inerente ao Direito e capaz de acarretar em 

afrontas à Constituição, cabe ao sistema jurídico constitucional estabelecer medidas 

sancionatórias para coibir tais situações de ilicitude.  

Baseando-se na escola de Kelsen, o constitucionalista Elival da Silva Ramos 

leciona que, indubitavelmente, a melhor forma de fazer prevalecer o sentido da 

Constituição é pelo uso da sanção de invalidade, determinando que ab initio ou a partir de 

determinado momento a lei é considerada sem validade. “À jurisdição constitucional 

compete, precisamente, fazer com que tais sanções de invalidade produzam seus efeitos, o 

que tem impedido a doutrina a acentuar a íntima relação existente entre controle de 

constitucionalidade e sistema sancionatório de inconstitucionalidade enquanto vício.”72  

Diante destas conceituações, constata-se que são duas as qualificações possíveis da 

inconstitucionalidade, o que torna imprescindível não confundi-las: “a 

inconstitucionalidade enquanto sinônimo de ilicitude constitucional com a 

inconstitucionalidade enquanto sanção cominada pelo ordenamento jurídico para a 

irregularidade.”73 Nesta última qualificação, vê-se que o regime jurídico sancionatório da 

inconstitucionalidade se apresenta como parte do sistema de controle de 

constitucionalidade dos atos normativos. Numa síntese, “o controle é o conjunto de 

instrumentos predispostos a assegurar a efetividade da sanção.”74  

“É que o ordenamento jurídico procura evitar a criação de normas inconstitucionais, 

por isso mesmo que lhes enlaça como consequente uma sanção.”75 

Ocorre que não só o controle de validade dos atos normativos, culminando em 

sanção de inconstitucionalidade, é medida sancionatória prevista pelo direito no caso de 

invalidade das leis. No âmbito do direito tributário, a declaração de inconstitucionalidade 

da lei geral e abstrata que institui um tributo acarreta em outra sanção, derivada do ilícito 

da cobrança e subsequente pagamento de tributo sem fundamento de validade: a restituição 

do indébito.  

                                                
71  NEVES, Marcelo. Teoria da Inconstitucionalidade da Lei. São Paulo: Saraiva, 1988, p. 20. 
72  RAMOS, Elival da Silva. Controle de Constitucionalidade no Brasil, São Paulo: Saraiva, 2010, p. 46. 

Registre-se que Hans Kelsen define a jurisdição constitucional como “atribuição da função de garantia da 
Constituição a um tribunal independente.” (Jurisdição Constitucional. São Paulo: Martins Fontes, 2007).  

73  Ibid., p. 50. 
74  Ibid., p. 53. 
75  BORGES, José Souto Maior. Lançamento Tributário. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 197. 
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Afinal, a lei tributária inconstitucional não caracteriza somente ilícito quanto à 

validade perante a Constituição, mas também ilícito tributário, haja vista que obriga o 

contribuinte a constituir normas individuais e concretas de pagamentos indevidos.  

Como já havia notado Brandão Machado, buscando sempre ressaltar a importância 

de tratar o tema da restituição de tributos dentro dos mandamentos do direito público e não 

do direito privado, “o fundamento da repetição de indébito tributário está na violação do 

direito público subjetivo do indivíduo de pagar tão-só os tributos previstos em lei, de tal 

sorte que a transferência do patrimônio do solvens para o Estado acarreta para este a 

prática de um ilícito.”76 O vício, ou seja, a ilicitude, aqui, aparece como a imposição pelo 

Estado de uma conduta indevida por parte do contribuinte. Dessa forma, a despeito de ser o 

contribuinte quem efetua o pagamento de tributos inconstitucionais, tal atitude só ocorre 

porque ele é obrigado a tanto, pela norma geral e abstrata que cria o dever tributário. Na 

lição de José Souto Maior Borges: “a cobrança de tributo indevido corresponderá a um ato 

ilícito tributário, na medida em que as normas gerais lhe conectam uma sanção.”77 

Em suma: o ilícito tributário, ao lado do ilícito constitucional de legislar 

contrariamente ao ordenamento jurídico, consiste na conduta praticada pelo Estado de 

obrigar invalidamente o contribuinte a adimplir obrigações tributárias, gerando pagamentos 

indevidos.  

A declaração de inconstitucionalidade e a repetição de indébito, enquanto sanções 

previstas pelo direito, serão tratadas no item seguinte. Porém, vale salientar, desde já, que a 

declaração formal de inconstitucionalidade constitui requisito sine qua non para o advento 

do direito à restituição de tributos ilícitos, o que torna imprescindível a averiguação prévia 

deste fenômeno. 

1.1.3.  A inconstitucionalidade e a restituição de tributos como sanções previstas pelo 

Direito  

Não se deve negar que o posicionamento segundo o qual a declaração de 

inconstitucionalidade e a restituição de tributos constituem formas de sanção previstas pela 

ordem jurídica possui como fundamento questão anterior, que não poderia ser ignorada 

                                                
76  MACHADO, Brandão. Repetição do indébito no direito tributário. In: ______ (Org.). Direito Tributário – 

estudos em homenagem ao Prof. Ruy Barbosa Nogueira. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 91. 
77  BORGES, José Souto Maior, Lançamento Tributário. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 203. 
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neste trabalho. Trata-se da problemática do elemento sancionatório como inerente ao 

sistema jurídico. 

Sobre a discussão acerca da necessidade da inclusão da sanção na estrutura da 

norma jurídica, observa-se, mais uma vez, acirrado embate doutrinário. 

De um lado, tem-se a posição de Hans Kelsen, para quem as normas são 

imperativos sancionadores, de modo que à sanção é conferida função primordial 

caracterizadora do preceito normativo. Nas palavras do jurista: “se o direito é concebido 

como ordem coercitiva, uma conduta apenas pode ser considerada como objetivamente 

prescrita pelo direito e, portanto, como conteúdo de dever jurídico, se uma norma jurídica 

liga à conduta oposta um ato coercitivo como sanção.”78  

Defendendo esse ponto de vista, ao se deparar com o problema de normas jurídicas 

aparentemente sem uma correlata sanção, Kelsen propôs a divisão entre normas 

autônomas, que prescrevem sanções, e normas dependentes, as quais estão atreladas a 

outras normas em que encontram sua respectiva sanção.79 Exemplo clássico de normas 

dependentes seriam as normas de competência, postas na Constituição, pelas quais é 

limitada a faculdade legislativa de expedir leis tributárias. Trata-se de normas 

especialmente importantes para o presente estudo, à medida que o desrespeito a uma norma 

de competência culminará na inconstitucionalidade de uma lei tributária, e, 

consequentemente, no dever da Fazenda Pública de restituir valores indevidamente levados 

aos Cofres Públicos.  

Quer dizer que, para o mestre da escola austríaca, o que existem são normas que 

autorizam os tribunais a aplicar as sanções. As leis autênticas seriam ordens dadas às 

autoridades para aplicar sanções.80 Com isso, é dada uniformidade ao direito. Outrossim, 

por essa perspectiva, as normas que conferem poderes jurídicos aos administrados são 

apenas fragmentos de leis completas, de ordens apoiadas por sanções. Assim, as normas 

que outorgam competência legislativa são também fragmentos de normas.  

Em resumo, na teoria de Kelsen, à sanção é dada importância central de modo a 

trazer uniformidade ao direito.  

A seu turno, Herbert Hart faz o contraponto a Kelsen, manifestando-se 

contrariamente à visão de que para toda norma jurídica há uma correlata sanção, pois, no 

                                                
78  HANS, Kelsen. Teoria Pura do Direito. 5. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 129. 
79  Ibid., p. 62-63  
80  Ibid., p. 121. 
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seu entender, esse olhar desconsidera os diversos tipos de normas existentes no sistema 

jurídico.81  

Por exemplo, o autor inglês entende que as normas de competência não possuem 

como sanção a nulidade, como normalmente fazem os adeptos da teoria kelseniana.  

Basicamente, Hart infirma que a atuação fora dos limites da competência terá 

conteúdo de norma sancionatória, ou pena de nulidade. Por essa e outras razões, propõe 

que se abandone o conceito de norma de caráter obrigatório, pela seguinte lição:  
[…] é óbvio que a previsibilidade da punição é um aspecto importante das 
normas jurídicas, mas não é possível aceitar isso como uma descrição exaustiva 
do significado da afirmação de que uma norma social existe ou do elemento 
traduzido por ‘deve’ ou ‘precisa’ que está envolvido nas normas.82  
 

Ainda sobre o tema da nulidade como sanção, Hart afirma que é um dever aquilo 

que a norma exige. Em caso de desobediência, haverá violação à lei, ao ato antijurídico, 

violação de dever ou delito. Para esses casos, indenizações e outras reparações jurídicas 

são chamadas de sanções. Porém, há leis que não impõem deveres, como celebrar um 

contrato, testamento ou matrimônio, por exemplo. Nestes casos, onde não houver 

cumprimento, não haverá infração ou violação a dever, mas sim o ato praticado será nulo.83   

                                                
81  Para demonstrar a imperiosidade da existência da cumulação de normas primárias e secundárias nos 

sistemas jurídicos atuais, Hart aponta, utilizando como exemplo uma sociedade primitiva, os defeitos que 
se verificam pela existência unicamente de normas primárias. O primeiro deles é a incerteza. O segundo é 
o caráter estático das normas, pois não há normas que disciplinem a entrada e saída de novas normas do 
ordenamento, não sendo possível sua alteração por deliberalidade. Como terceiro defeito aparece a 
ineficácia da pressão social, pois ela permanece difusa. A solução que se impõe para esses três defeitos é 
a suplementação das normas primárias com normas secundárias, em que se observará uma passagem do 
“mundo pré-jurídico ao jurídico”.  

 As normas secundárias são espécies normativas diversas e se situam em nível diferente em relação às 
normas primárias, pois versam sobre elas. Essa espécie normativa traz solução para os três defeitos da 
sociedade primitiva supraelencados.  

 Corrige o problema da incerteza pela introdução no sistema de “normas secundárias de reconhecimento, 
consideradas como indicação exclusiva de que se trata de uma norma do grupo a ser apoiada pela pressão 
social que este exerce”, vale dizer, é a fonte de autoridade que esclarece as dúvidas sobre a existência de 
uma norma. Já temos, no mero ato de identificar certa norma como uma dentre uma séria autorizada de 
normas, o embrião da ideia de validade jurídica. No tocante ao problema do caráter estático das normas 
primárias, sua correção é feita por meio das “normas secundárias de modificação”, a qual “autoriza algum 
indivíduo ou grupo de pessoas a introduzir novas normas primárias para orientar a vida do grupo, ou de 
uma classe dentro dele, e eliminar normas antigas.” Diz respeito à promulgação ou revogação de leis, ou 
também a procedimentos que devem ser respeitados para a atividade legislativa. Finalmente, como 
solução para o terceiro defeito dos sistemas jurídicos construídos somente com normas primárias, o da 
ineficiência, aparece a “norma secundária de julgamento”. Declaram quais os indivíduos que terão 
competência para julgamentos e procedimentos que deverão ser seguidos, conferindo poderes judiciais. 
Essas normas trazem os conceitos de tribunal, jurisdição e julgamento. “A norma que conferir jurisdição 
será também uma norma de reconhecimento, que identificará as normas primárias por meio dos 
julgamentos dos tribunais, e esses julgamentos se tornarão fonte do direito.” Assim, é por esse meio que 
os juízes ficam autorizados a aplicar sanções, centralizando-as no sistema. (O Conceito de Direito. São 
Paulo: Martins Fontes, 2009, p. 119-126). 

82  Ibid., p. 13. 
83  Ibid., p. 37-38. 
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As normas de competência se enquadrariam nessas hipóteses, afinal não 

estabelecem ordens. Legislar, garante o jurista, é ato de poder jurídico para criação de 

direito e deveres. Quando houver desobediência às condições desse ato, ficará ele sem 

efeito, porque nulo, porém isso não representa um ilícito a ser sancionado.84  

Assim, é feita uma distinção entre leis que outorgam poderes (como as de 

competência) das leis que impõem deveres (ordens apoiadas em ameaças).85 Desse modo, 

Hart coloca que a nulidade é parte essencial das normas que outorgam poderes, 

diferentemente da punição por descumprimento de deveres.  

Fica clara a crítica de Hart à posição de Kelsen, cuja doutrina é de que o direito é 

composto de normas primárias que estipulam sanções.86  

Tércio Sampaio Ferraz Junior87 adere às críticas hartianas sobre desnecessidade da 

sanção para que se verifique uma norma de natureza jurídica. Argumenta o Professor da 

Faculdade de Direito do Largo de São Francisco que “a tese de que a sanção é elemento 

necessário da norma pressupõe que a ordem jurídica seja uma ordem coativa, e isso 

implica em uma noção restritiva de sanção, é típica das concepções do direito do século 

XIX, de fundo liberal.” O que temos hoje, em sua opinião, é um Estado intervencionista, o 

que transforma a tese da sanção como caracterizadora do direito, “no sentido da coação 

enquanto um mal, demasiadamente estreita.” Conclui, assim, que a dogmática analítica 

contemporânea deixou de ver a sanção como elemento necessário na estrutura normativa. 

Não foi outra, lembre-se, a conclusão de Gregório Robles Morchón ao analisar a estrutura 

do direito.88 

                                                
84  HART, Herbert. O Conceito de Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2009, p. 42. 
85  O autor segue explicando que aqueles que argumentam pela identidade entre as duas normas acima 

destacadas, entendendo-as como ordens coercitivas, se apoiam na ideia de nulidade como sendo 
semelhante à previsão de sanção, fixada pelo descumprimento da norma. Hart, como já dito, não aquiesce 
com essa posição. Articula que a extensão do conceito de sanção para a nulidade é equivocada, pois 
muitas vezes a nulidade não acarretará em um mal àquele que descumpriu a norma. A punição serve para 
a instigação de não efetuação das atividades que a norma proíbe. “Só se pensarmos que as normas que 
outorgam poderes são destinadas a fazer com que as pessoas se comportem de determinada maneira, e 
acrescentarmos a nulidade como motivação para a desobediência, que poderemos assimilar essas normas 
a ordens apoiadas em ameaças” (ibid., p. 46). 

86  Hart finaliza suas críticas ao modelo proposto por Kelsen destacando que as normas que permitem a 
atuação dos tribunais na aplicação de sanções só entram em ação após a falha do objetivo primário do 
sistema. Podem realmente ser indispensáveis, mas são subsidiárias. Enfim, conclui ser falsa a 
uniformidade do direito amparada na ideia de normas apoiadas em uma ameaça. Isso obscureceria a 
natureza do direito. Numa sentença: uma das características distintivas do direito, e não a mais 
proeminente, é a fusão de diferentes tipos de normas. 

87  FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 120-
121.  

88  Segundo o jurista, a norma é uma ordem dada por uma autoridade dentro de sua competência. Disto, 
entende que não se deve colocar a sanção como atributo sine qua non para a configuração da estrutura 
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Todavia, pela análise da estrutura das normas jurídicas em sua integralidade, como 

será feito abaixo, perdem o sentido as propostas dos ilustres juristas Herbert Hart, Tércio 

Sampaio Ferraz e Gregório Morchón.  

Antes de tudo, deve-se recordar que todas as normas jurídicas possuem caráter 

deôntico, haja vista que a prescritividade é atributo constitutivo do direito.89 É este o 

magistério de Kelsen, em sua Teoria Pura do Direito.90 

As “normas” apontadas por Hart, Tércio e Morchón como despidas da feição 

sancionatória na verdade não são normas, e sim proposições jurídicas. Não possuem o 

sentido completo, quer dizer, não são dotadas da estrutura completa de que se revestem as 

normas jurídicas. 

Normas jurídicas são definidas, nos moldes da teoria adotada e desenvolvida pelo 

Professor Paulo de Barros Carvalho, como significações advindas do conjunto de 

proposições prescritivas91 esparsas no sistema positivo, que, por sua vez, são obtidas a 

partir da intelecção pelo intérprete do direito dos textos positivados na ordem jurídica.92  

O intérprete do direito produz a norma, tendo como ponto de partida os textos 

jurídicos.  

Afinal, as leis não trazem normas jurídicas organicamente agregadas. Daí a 

necessidade de atuação do intérprete, de modo a organizar os dados trazidos pelas leis, 

mediante árduo trabalho, para a construção das estruturas normativas. Desse modo, a 

                                                                                                                                              
normativa. Os conselhos, as ameaças, os rogos não se confundem com as ordens, e no sistema jurídico só 
há que se falar em ordens, mesmo na ausência de norma sancionatória. O que diferenciaria as normas 
jurídicas das demais entidades é que elas nunca se apresentam isoladamente, mas sim em conjunto. É 
justamente por isso que a análise da norma deve levar em conta todo o conjunto dentro do qual está 
inserida, e não somente ela em si mesma. Com isso, o citado autor afirma que juridicidade de uma norma 
advém de sua inserção dentro de um sistema jurídico, e não por possuir este ou aquele conteúdo. Há 
normas jurídicas com e sem caráter sancionatório, não sendo este seu traço distintivo. Assim, Gregório 
Robles Morchón, como Hart, critica os “normativistas”, que fazem uma análise da norma jurídica 
(unidades de natureza e estrutura homogênea) para depois alcançar o todo. Acredita que a análise deve ser 
feita na via inversa. Na sua exposição, passa pela concepção homogênea (Kelsen é o principal expoente) e 
heterogênea (Hart é o nome em evidência) da norma jurídica. Alcança, por fim, a linha que tomou corpo 
no século XX, a teoria comunicacional, cujo cerne está em ver a norma jurídica como um sistema de 
signos (proposicional prescritivo). Por esta vertente, a norma jurídica tem uma função específica, que 
reflete em sua estrutura, tornando possível a aferição da tipologia normativa, não obstante a função geral 
das normas jurídicas seja dirigir e orientar as condutas humanas. (MORCHÓN, Gregorio Robles. Teoría del 
derecho – fundamentos de teoría comunicacional del derecho. Madrid: Civitas, 1998, p. 146 e 147). 

89  CARVALHO, Paulo de Barros. Fundamentos Jurídicos da incidência. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 
79. 

90  MORCHON, Gregório Robles, op. cit., p. 166. 
91  Nesse ponto, também assim coloca Gregorio Robles Morchón: “Con las disposiciones se construyen las 

normas […]. La norma jurídica es una proposición lingüística, es decir, una expresión de lenguaje dotada 
de un determinado significado o sentido”. (ibid., p. 179). 

92  CARVALHO, Paulo de Barros, op. cit., 2010, p. 44. 
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norma jurídica não se confunde com a literalidade do texto, tampouco com a mera 

significação extraída do texto. Cuida-se, isto sim, de significação do texto dotada de 

estrutura própria.  

O fenômeno em apreço acontece da seguinte forma. A princípio, o intérprete se 

depara com um amontoado disforme de textos jurídicos. É através do esforço interpretativo 

que ele conseguirá trazer uma ordem sistemática ao direito positivo, alcançando assim as 

normas jurídicas.93 A “norma jurídica é a expressão mínima e irredutível (com o perdão do 

pleonasmo) de manifestação do deôntico, com o sentido completo”,94 ensina Paulo de 

Barros Carvalho. Trata-se de fórmula que tem condições de conferir sentido completo à 

mensagem, e, consequentemente, tem capacidade de dar o sentido de que a norma jurídica 

precisa para ser devidamente cumprida. Para tanto, possui formação relacional entre um 

antecedente e um consequente normativo: “se o antecedente, então deve ser o consequente. 

Assim diz toda e qualquer norma jurídico-positiva”.95 

Solidificado o modelo teórico adotado acerca da norma jurídica, deve-se debruçar 

sobre a conceituação da norma jurídica completa. 

Pois bem, a norma jurídica completa é o composto entre norma primária e 

secundária,96 vale dizer, entre norma que estatui um dever nascente do acontecimento do 

fato previsto no suposto normativo, e norma sancionatória, aplicada pelo Estado, em razão 

do descumprimento do dever imposto pela norma primária.97 

Logicamente, a estrutura da norma jurídica completa possui feição dual, quer dizer, 

é composta por uma proposição antecedente (eventos da realidade de possível ocorrência) 

e uma proposição tese, no consequente, de cunho relacional (vínculo abstrato entre sujeito 

ativo e sujeito passivo, em que o primeiro tem o direito subjetivo de receber determinada 
                                                
93  O processo de interpretação, ou trajetória da interpretação, para que o intérprete construa a norma jurídica 

ocorre em quatro planos: i) plano da literalidade textual dos suportes materiais da linguagem prescritiva 
graficamente representadas. É o único dado objetivo e marcador no início do caminho de conhecimento 
trilhado pelo exegeta (S1); ii) plano das significações proposicionais, ou enunciados prescritivos, em que 
o intérprete atribui conteúdos significativos aos enunciados e frases93. Aqui vemos a prescritividade das 
proposições disfarçadas, normalmente, na forma de descrições. Ainda, devemos estar atentos para as 
proposições implícitas na literalidade textual (S2); iii) plano das normas jurídicas stricto sensu, em que o 
exegeta, tomando como base os enunciado prescritivos isoladamente considerados de S2, promoverá sua 
contextualização, produzindo unidades completas de sentido das mensagens deônticas. Aqui aparece 
como capaz de orientar a conduta jurídica (S3); iv) planos do sistema normativo, caracterizado pelo 
conjunto articulado das normas jurídicas em relações de coordenação e subordinação (S4) (CARVALHO, 
Paulo de Barros. Fundamentos Jurídicos da incidência. 8. ed. São Paulo: Saraiva. 2010, p. 108-122). 

94  Cf. Direito Tributário, linguagem e método. São Paulo: Noeses, 2009, p. 531.  
95  Ibid., p. 136. 
96  A nomenclatura apontada entre norma primária e secundária não é uníssona na doutrina da Teoria Geral 

do Direito. Para Hart, normas primárias seriam aquelas que prescrevem condutas, enquanto as 
secundárias seriam normas de competência sobre criação de novas normas. 

97  Id. Fundamentos Jurídicos da incidência. 8. ed. São Paulo: Saraiva. 2010, p. 54-55. 
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prestação do segundo, que, a seu turno, tem a obrigação de cumprir esse dever) em torno 

de uma conduta dita como proibida, permitida ou obrigatória.98 Ademais, como já foi dito, 

para ser completa a norma primária deve vir acompanhada da norma secundária, ou 

sancionatória, cuja estrutura lógica é a mesma, diferindo somente na questão semântica.  

Estas conclusões, tão bem estruturadas pelo Emérito Professor Paulo de Barros 

Carvalho, têm suporte nas reflexões de Lourival Vilanova. Este jusfilósofo publicou seus 

trabalhos chegando a este mesmo ponto: de uma regra jurídica completa constam duas 

normas, a primária e a secundária. Para que não restem dúvidas, coloca-se em outras 

palavras. A norma primária possui como suposto fático a ação nos moldes de seu dever 

jurídico, cuja implicação jurídica, em seu consequente, é uma relação entre sujeitos com 

pretensões e deveres. Por sua vez, a norma secundária tem a não observância do dever 

(positivo ou negativo) pelo sujeito passivo como hipótese fática (ilícito ou antijurídico), 

cuja implicação é o exercício de outra pretensão, a sanção.99 Esta última, por coerção, é 

exigida através do órgão jurisdicional. Assim, exige-se “coativamente perante o órgão 

estatal a efetivação do dever constituído na norma primária.”100  

É impossível falar em norma jurídica primária sem secundária, ou em norma 

secundária sem primária. Como observou o próprio Professor Lourival Vilanova, “se de 

uma norma jurídica suprime-se a norma secundária sancionatória da norma primária, fica a 

norma primária desprovida de juridicidade.” Ora, a norma primária (advinda do direito 

tributário, civil, penal, etc.) necessita da norma secundária (oriunda de norma de direito 

processual) para que ostente juridicidade.101 A seu turno, a norma secundária despida da 

norma primária fica reduzida a instrumento sem respectivo objeto material a ser manejado. 

Desse modo, é preciso que ambas se complementem para que exista uma estrutura 

completa.102 

                                                
98  CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário, linguagem e método. São Paulo: Noeses, 2009, p. 133. 
99  Os termos sanção e coação são aplicados como equivalentes. Outrossim, vale lembrar que a coação não é 

autoaplicável. O sistema jurídico proíbe a autotutela. Aquele que teve bem jurídico lesado, para não 
incorrer em ilícito, precisa recorrer ao Estado para que este faça uso da força. 

100  VILANOVA, Lourival. Causalidade e Relação no Direito. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 
188 e 189. 

101  Portanto, “o caráter jurídico da norma primária depende da secundária.” (ibid., p. 175-176). 
102  Na norma primária, há uma relação linear entre dois sujeitos, de índole material. Já na norma secundária, 

que a sucede, há uma relação angular entre três sujeitos, de natureza formal (processual). Explica-se mais 
detidamente. Na norma secundária sancionatória, a relação entre os sujeitos A e B, que constavam da 
norma primária, passa a ser integrada por C, que é ninguém mais que o órgão jurisdicional, que 
intermediará o direito de ação e contradição desenvolvido pelas partes (A e B). Passa a ser relação 
angular entre A, B e C. Aqui, dá-se o exercício da coação, pela capacidade processual que as partes 
possuem e cujo objeto é a tutela jurídica pretendida. Assim, imperioso destacar que, ainda que estas 
normas apareçam juntas, por conveniência pragmática, linguisticamente formulada como unidade, na 
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Ao cuidar do tema, igualmente Alfredo Augusto Becker103 lembra que, existindo a 

regra jurídica, poderá existir a sua violação. Por isso, é indispensável que ela possua força 

para se fazer valer. Inclusive, é desta força que se torna possível a dinâmica da incidência 

da regra jurídica. Juridicidade é a regra (com sua inerente estrutura lógica) mais a força, 

gerada pelo Estado. 

Por essas razões, a regra jurídica secundária é criada pelo legislador para incidir no 

caso do descumprimento de deveres jurídicos, ou seja, pragmaticamente, serve para 

dificultar a não sujeição à regra. Assim, a não sujeição à eficácia jurídica constituirá a 

hipótese de incidência desta segunda regra, que, lembre-se, é outra regra, que não se 

confunde com a primeira. Efetivada a hipótese de incidência dessa segunda regra 

(descumprimento dos efeitos da primeira), advirá a sanção (indenização, perdas e danos, 

multa, inconstitucionalidade, devolução do indébito, etc.).104 

Finalmente, constata-se que, tomando como premissa a teoria da norma completa 

enquanto conjunção de norma primária e secundária, não há que se falar em norma sem 

sanção, pois o traço distintivo do direito é a coercibilidade. O que é possível visualizar são 

enunciados prescritivos sem uma correlata norma sancionatória, mas não normas jurídicas 

instituindo relações, que sempre poderão ser levadas ao Judiciário para serem efetivadas 

em caso de descumprimento, vale dizer, para que se sancione o ilícito cometido. Destarte, 

no direito, a existência da sanção é imprescindível, pelo próprio caráter coercitivo de que 

                                                                                                                                              
realidade são duas proposições normativas. “Lógica e juridicamente, são diversas, pelos sujeitos 
intervenientes, pelos fatos jurídicos e efeitos. Norma de direito substantivo ali; norma de direito adjetivo 
aqui.” (VILANOVA, Lourival. Causalidade e Relação no Direito. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2000, p. 189). 

103  Desse modo, também o Professor gaúcho conclui que não é possível pensar em relação jurídica sem 
coercibilidade. Porque houve incidência e eficácia jurídica há coercibilidade, e, se essa eficácia for 
desrespeitada, será necessária uma coação: utilização de força para obter a sujeição à eficácia jurídica.  

 Traçando com cuidado a distinção entre coação e coerção, Becker ensina que a coação é física, recai 
sobre a pessoa ou seu patrimônio. Seu exercício é de monopólio do Estado, diferentemente do que se via 
na Antiguidade. Já a coercibilidade está no plano das ideias, e é propriedade lógica da relação jurídica. 
(Teoria Geral do Direito Tributário. 4. ed. São Paulo: Marcial Pons, 2007, p. 335-336). 

104  Ocorre que, além do descumprimento da norma primária, pode haver uma segunda conduta antijurídica. 
Digamos que o devedor não cumpriu sua obrigação estabelecida na norma primária. Esse fato gera o 
direito de acesso ao judiciário pelo credor, para que o Estado utilize seu poder coativo para fazer com que 
o que lhe é de direito seja entregue. Fica caracterizada aí a norma secundária. Com o fim do processo, 
haverá prolação de sentença condenatória pelo Judiciário, quando se exige o cumprimento da sanção. 
Porém, pode acontecer que a parte vencida não cumpra aquilo que foi estabelecido pela sentença. Esse 
descumprimento da norma sancionatória contida na sentença condenatória é uma segunda conduta 
antijurídica, a qual abre caminho para que se constitua uma nova relação jurídica: a do processo de 
execução. Nessa terceira relação jurídica será efetivada a coação tão pretendida. Vê-se, então, o caminho 
que deve ser percorrido para que se alcance a coação efetiva, implementando a sanção advinda da 
sentença condenatória (VILANOVA, Lourival, Causalidade e Relação no Direito. 4. ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2000, p. 197). 
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este se reveste. Sem a sanção incorreríamos em outras normas que não jurídicas, como as 

morais, religiosas, etc.105  

Complementando o raciocínio, tem-se que, na realidade, todas as normas sociais 

possuem sanção. O que diferencia a sanção no direito é a sua previsibilidade típica e a 

possibilidade de utilização da coação organizada.106 Foi o que notou Norberto Bobbio, ao 

confrontar as sanções morais, sociais e jurídicas. O jurista italiano percebeu que as sanções 

jurídicas se distinguem das sanções morais por serem externas (resposta de um grupo) e 

também não se confundem com as sanções sociais por serem institucionalizadas.107 

O que deve ser evidenciado é que, por essa racionalidade, não se entende a sanção 

como ato de força ou punição necessariamente.  

A norma não pode ser lesada. O ilícito na verdade é pressuposto (condição) de um 

ato de coação estatuído pela ordem jurídica, que é justamente a sanção. O ilícito só é ilícito 

porque a ele o direito imputa uma consequência sancionatória. Com esse raciocínio, fica 

superada a ideia de que imoralidade deveria estar presente para a caracterização do 

ilícito.108 No que concerne à semântica da sanção, parece perfeita a proposta de Norberto 

Bobbio de “resposta a violação”, a qual, apesar de ter como defeito a amplitude, também a 

tem como vantagem. Em suas palavras, sanção é “a ação que é cumprida sobre a conduta 

não conforme para anulá-la, ou pelo menos para eliminar suas consequências danosas 

[…]”109 

Portanto, sem embargo das diversas acepções que podem ser encontradas em 

relação ao vocábulo sanção no direito, de forma geral essa figura é tida como “providência 

que o Estado-jurisdição aplica coativamente, a pedido do titular do direto violado, tendo 

em vista a conduta do sujeito infrator.”110 Assim, semanticamente as sanções dizem 

respeito ao poder coator, próprio do Estado, que forçará a indenização de quem foi lesado, 

e a punição de quem lesou ao descumprir o dever jurídico. Sobre o plano sintático, a 

sanção é norma de conduta de ordem não simétrica em relação à norma primária. Isto 

porque tanto a norma primária como a secundária são válidas no sistema jurídico, porém a 

                                                
105  Cf. CARVALHO, Paulo de Barros. Fundamentos Jurídicos da incidência. 8. ed. São Paulo: Saraiva. 2010, 

p. 43. 
106  Cf. VILANOVA, Lourival. Causalidade e Relação no Direito. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2000, p. 176. 
107  BOBBIO, Norberto. Teoria da Norma Jurídica. 3. ed. São Paulo: Edipro, 2005, p. 160. 
108  Cf. KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. 5. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 124-127. 
109  BOBBIO, Norberto, op. cit., p. 153. 
110  CARVALHO, Paulo de Carros. Direito Tributário, Linguagem e Método. São Paulo: Noeses, 2009, p. 758. 
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aplicação de uma leva à não aplicação de outra.111 Já do ponto de vista pragmático, as 

sanções cumprem a função de atingir a subjetividade dos partícipes da sociedade, 

moldando suas ações, à medida que são punitivas, causando temor de descumprimento dos 

deveres jurídicos impostos. Desse modo, as sanções são importantes para que de fato sejam 

atingidas as relações intersubjetivas, consagrando a real juridicidade do direito. 

Fica assim sedimentada a importância da sanção para a formação do direito, 

enquanto sistema nomoempírico prescritivo que é. Afinal, recorde-se, o Direito Positivo, 

diferentemente dos sistemas descritivos – como a Ciência do Direito – tem a função 

primordial de controlar e dirigir condutas e o faz por intermédio da característica específica 

da coercibilidade,112 vale dizer, pela existência não só de regras, como também de sanções 

a serem aplicadas em hipótese de seu descumprimento.  

No caso das normas de competência – que costuma ser a pedra de toque ao lado do 

direito internacional da tese do sistema sancionatório como caracterizador do direito –, a 

sanção consiste na possibilidade de provimento condenatório em apelo ao Poder Judiciário 

para que seja exercido o poder de coação estatal em razão do descumprimento das balizas 

prescritas pelo direito na norma de competência. Uma lei eivada de inconstitucionalidade 

formal, por exemplo, pode ser arguida judicialmente, argumentando-se pela falta de 

cumprimento da norma de competência, o que consiste em um ilícito legislativo, 

antecedente da norma secundária correspondente, em que será cominada a sanção, vale 

dizer, a nulidade do ato normativo. Com efeito, como toda norma jurídica, a norma de 

competência completa é formada pelas normas de competência primária e secundária. 

Naquela temos um antecedente normativo descrevendo conduta lícita, enquanto nessa 

antecedente normativo descrevendo conduta ilícita.  

O ato de criar normas é uma conduta, com a especial característica de ensejar o 

nascimento de outras normas. Assim, pode ocorrer que a conduta de criar normas ocorra de 

forma lícita ou ilícita, a depender da conformidade ou não com a norma de competência 

primária. 113  Caso ocorra de maneira ilícita, culminará na respectiva sanção de 

invalidade/nulidade. É assim que se dá o fenômeno, explicado no âmbito da Teoria Geral 

do Direito. Nos acurados dizeres de Rui Barbosa: “onde se estabelece uma Constituição 

com delimitação da autoridade para cada um dos grandes poderes do Estado, claro é que 

                                                
111  CARVALHO, Paulo de Carros.. Para uma teoria da norma jurídica. p. 14-15. Disponível em 

http://www.barroscarvalho.com.br/art_nac/teoria_norma.pdf. 
112  NEVES, Marcelo. Teoria da Inconstitucionalidade das Leis. São Paulo: Saraiva, 1988, p. 16. 
113  Cf. GAMA, Tácio Lacerda. Competência Tributária – Fundamentos para uma teoria da nulidade. São 

Paulo: Noeses, 2009, p. 103. 
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estes não podem ultrapassar essa autoridade, sem incorrer em incompetência, o que em 

direito equivale a cair em nulidade.”114 

Já quando o olhar do jurista se vira para a observação dos ordenamentos jurídicos 

desenvolvidos por diferentes Estados, ou seja, para o Direito Positivo, constata-se que 

existem duas grandes espécies de sanção de invalidade passíveis de aplicação aos atos 

normativos inconstitucionais. A primeira delas é a da nulidade, segundo a qual o ato 

jurídico, uma vez declarado inconstitucional, é reputado ineficaz ab initio, vale dizer, 

desde a sua introdução na ordem jurídica. Enquanto isso, a segunda espécie de sanção é a 

anulabilidade, em que há tolerância da lei como provisoriamente válida, entre o período de 

seu nascimento (edição) e sua morte (declaração de inconstitucionalidade). Trata-se dos 

modelos sancionatórios de controle de constitucionalidade americano e austríaco, 

respectivamente. 

A teoria da nulidade dos atos inconstitucionais teve, de fato, a experiência 

jurisprudencial dos Estados Unidos da América como fonte. Mais precisamente, o caso 

Marbury v. Madison, julgado por John Marshall na Suprema Corte, é que deu origem à 

sistemática de atribuição da sanção de nulidade aos atos normativos inconstitucionais.115 A 

seu turno, foi a doutrina kelseniana, espelhada na Constituição austríaca de 1920, que 

embasou a forma de controle de constitucionalidade pela anulabilidade dos efeitos da lei 

inválida.  

Existem diversas outras características específicas a cada um desses modelos 

sancionatórios, porém nesse trabalho não é o caso de se aprofundar nesses pontos. O que é 

imprescindível para análise ora proposta é entender os problemas de cada um dos modelos, 

bem como as soluções que foram encontradas pelo ordenamento jurídico brasileiro para a 

formatação de seu próprio controle de constitucionalidade das leis.  

Com relação ao modelo americano de nulidade das normas inconstitucionais, o 

problema desse sistema é que “em última análise […] equivale a anular efeitos queridos, 

assumidos e avençados com base na presunção de constitucionalidade da lei”116, razão pela 

qual sofreu mitigações, passando a respeitar alguns efeitos consolidados no passado.  

Já no sistema de controle de constitucionalidade austríaco, idealizado por Kelsen, 

tem-se que a declaração de inconstitucionalidade possui efeitos ex nunc, por força do 

                                                
114  BARBOSA, Rui. Atos inconstitucionais. 3. ed. Campinas: Russell Editores, 2010, p. 40.  
115  Cf. BITTENCOURT, Lúcio. O contrôle jurisdictional das leis. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1948, p. 12 

et seq.  
116  TORRES, Ricardo Lobo. Restituição de Tributos. Rio de Janeiro: Forense, 1983, p. 88. 
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caráter constitutivo das declarações de inconstitucionalidade. Assim, a lei somente perderia 

efeitos a partir da decisão proferida pela Corte Constitucional, não tendo que se falar em 

anulação da lei ou eficácia retro-operante. Entretanto, também esse sistema apresentou 

problemas, pois respeitar “todos os efeitos produzidos no passado, significa admitir a 

convivência da lei injusta e iníqua com o sistema da Constituição.”117 Por essa razão, 

tampouco esse modelo prevaleceu em sua forma pura.118  

Nas suas origens, o controle de constitucionalidade brasileiro sofreu influência 

predominante do modelo norte-americano, ou seja, da adoção dos efeitos ex tunc da 

declaração de inconstitucionalidade em controle incidental (difuso e concreto – item 2.2.1). 

Os doutrinadores que defendiam esse sistema, como Alfredo Buzaid,119 alegavam que a 

inconstitucionalidade equivaleria à inexistência da lei, que teria nascido morta, portanto 

inapta a produzir efeitos desde seu nascimento. 

Porém, com a adição de elementos do modelo austríaco no que tange ao controle de 

constitucionalidade principal (concentrado e abstrato – item 2.2.2.), a evolução da doutrina 

jurídica trouxe mudanças com relação a este paradigma, com o fito de alcançar um 

equilíbrio entre validade e eficácia da lei declarada inconstitucional. Desse modo, passou-

se a admitir a preservação de certos efeitos produzidos no passado, bem como o caráter 

constitutivo das decisões, afinal a lei ingressou no sistema com presunção de 

validade/constitucionalidade e foi cumprida pelos destinatários, de modo que se faz 

necessária a tutela da boa fé em que se pautaram essas expectativas.120  

Lúcio Bittencourt121 representa essa tendência, garantindo que os efeitos de fato que 

a lei produziu não serão suprimidos automaticamente pela simples declaração de 

inconstitucionalidade. 
Sintetizando, a declaração in abstracto de inconstitucionalidade (proferida na via 
de exceção ou em ação direta) tem eficácia constitutiva e retroativa, ou seja, 
incide desde logo, mas não atinge os fatos acontecidos nem os efeitos presentes 
de atos assumidos e querido no pretérito. A invalidade da lei inconstitucional, 
por não significar a sua inexistência, pressupõe-lhe a eficácia. […] Em outras 
palavras, a eficácia ex tunc da declaração judicial tem por limite a eficácia da lei 
inconstitucional.122  
 

                                                
117  TORRES, Ricardo Lobo. Restituição de Tributos. Rio de Janeiro: Forense, 1983, p. 88. 
118  Ibid., p. 93. 
119  Da ação direta de declaração de inconstitucionalidade no direito brasileiro. São Paulo: Saraiva, 1958, p. 

132.  
120  TORRES, Ricardo Lobo, op. cit., p. 96. 
121  BITTENCOURT, Lúcio. O contrôle jurisdictional das leis. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1948, p. 133 et 

seq.  
122  TORRES, Ricardo Lobo, op. cit., p. 96-97. 
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Nesse sentido, faz-se mister ressaltar que a eficácia jurídica no tempo é 

determinada pelo próprio direito positivo. Eis aí a razão pela qual não há vedação à 

retroatividade no direito, desde que haja norma prevendo esta retroação.123 De fato, o 

tempo do direito não opera num fluxo contínuo, e sim nos moldes que as normas 

determinam. 

No caso da restituição de tributos, com o advento da declaração de 

inconstitucionalidade, provocando aplicação retroativa, serão dois os efeitos a serem 

considerados: aquele efeito retroativo próprio da declaração de invalidade e o efeito 

produzido pelo ato inválido, no caso, a lei inconstitucional. A relação entre ambos os 

efeitos “cuida-se, a rigor, de determinar a prevalência de um daqueles efeitos no tempo 

intermediário entre os dois atos.”124  

Nestes termos, a retroação, na realidade, age no presente, buscando atingir fatos 

passados, desde que suscetíveis de modificação. Com efeito, o ato presente não retorna ao 

passado, anulando os fatos que lá se consumaram, “eis que isso constituiria absurdo lógico 

e ontológico”,125 como constatou Ricardo Lobo Torres. Daí salta aos olhos a evidência da 

constitutividade dos atos de modificação do direito preexistente. Assim, a declaração de 

inconstitucionalidade vai retroagir para permitir o desfazimento dos fatos consumados no 

passado, mas sem atingir as situações com a definitividade da coisa julgada.126 Aqui a 

eficácia do ato passado não permite a superposição da eficácia do ato presente. 

De fato, no direito brasileiro, a pronúncia de invalidade tem efeito constitutivo 

retroativo, ou seja, como explicam Marco Aurélio Greco e Helenilson Cunha Pontes: 
[…] é juízo que retira a presunção de validade da norma ou reconhece a sua 
invalidade de forma definitiva, fazendo retroagir os efeitos de tal decisão até o 
momento de edição da norma, no sentido de reparar todos os atos praticados sob 
sua égide, desde que lesivos a direitos individuais, já que a inconstitucionalidade 
de uma norma não pode servir para beneficiar o próprio Estado que produziu tal 
norma.127  
 

Esta é a linha adotada pelo Supremo Tribunal Federal, ao assumir que a regra geral 

brasileira é que a lei inconstitucional é inválida desde o seu nascimento, de modo que a 

declaração de inconstitucionalidade terá eficácia ex tunc. Consequentemente, no direito 

tributário, sem validade foram os pagamentos de tributos que nela se pautaram, e, sem 

                                                
123  MOUSSALLEM, Tárek Moysés. Revogação em Matéria Tributária. 2. ed. São Paulo: Noeses, 2011, p. 95. 
124  TORRES, Ricardo Lobo. Restituição de Tributos. Rio de Janeiro: Forense, 1983, p. 150. 
125  Ibid., loc. cit. 
126  Ibid., p. 151. 
127  Inconstitucionalidade da lei tributária – Repetição de indébito. São Paulo: Dialética, 2002, p. 33. 



 
 

48 

dúvida, é cabível a restituição do indébito, porque o contribuinte teve afetada a sua 

capacidade contributiva sem fundamento de validade.  

Disto, pode-se aferir que, em face do vício da inconstitucionalidade de uma lei 

tributária que permaneceu na ordem jurídica e foi cumprida pelos seus destinatários, o 

sistema jurídico impõe não só uma, mas sim duas normas secundárias sancionatórias.  

A primeira delas diz respeito ao próprio controle de constitucionalidade das leis, em 

que dada a produção de lei inconstitucional (ilícito legislativo), então haverá a declaração 

de inconstitucionalidade, vale dizer, a retirada da validade do ato normativo ao declará-lo 

nulo. O objetivo desta sanção é manter a uniformidade do sistema jurídico, o qual somente 

admite a existência de normas válidas. Assim, verificada a posteriori a disfunção formal 

ou material da lei tributária, pelo instrumento de fiscalização de validade, será cominada a 

sanção de inconstitucionalidade. 

Paralelamente, a segunda norma secundária sancionatória que decorrerá da lei 

tributária inconstitucional é a restituição do tributo indevidamente levado aos cofres 

públicos, como ensina José Souto Maior Borges.128 Formalmente, esta norma possui a 

seguinte estrutura: dada a cobrança de tributo ilicitamente, porque sem fundamento de 

validade, que levou ao pagamento indevido de tributo, então dever ser a restituição destes 

montantes que foram arrecadados.129 Esta norma sancionatória tem como objetivo manter a 

segurança jurídica e a isonomia entre os administrados.  

1.2.  Natureza jurídica da restituição de tributo inconstitucional  

Há que se advertir que a questão da natureza jurídica dos institutos dista de ser 

meramente teórica ou especulativa. Ao contrário. O estudo da natureza jurídica de 

                                                
128  Sobre este ponto, José Souto Maior Borges é peremptório: “se o tributo é cobrado indevidamente, isto é, 

corresponde a uma espécie qualificada de ilícito tributário a sanção consistirá na sua restituição.” 
(Lançamento Tributário, 2. ed. São Paulo: Malheiros, 1999. p. 204). 

129  Em sentido contrário ressalta-se a posição de Marcelo Fortes de Cerqueira, para quem, não obstante o 
impecável raciocínio traçado por José Souto Maior Borges, ao defender a caracterização da restituição de 
tributos como sanção pela prática de ilícito, a cobrança de tributo indevido é um ilícito, ao qual o sistema 
impõe a sanção de repetição do indébito; entretanto, não é possível concordar com o ilustre jurista. A 
obrigação de devolução de tributos é ex lege, decorrente da norma geral e abstrata esculpida no art. 165 
do CTN. Trata-se de norma primária impositiva, e não de norma sancionatória. Isto porque o antecedente 
da obrigação de devolução é o pagamento indevido, que é ato lícito, vale dizer, tributo cobrado em 
desconformidade com o ordenamento jurídico também é tributo, até que algum órgão diga de forma 
diferente (Repetição de Indébito Tributário, São Paulo: Max Limonad, 2000. p. 296 e 297). 
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determinado instituto possui, isso sim, viés prático, haja vista que determina as 

consequências jurídicas que dele advirão, como assevera Corral Guerrero.130 

Portanto, definir a natureza, vale dizer, a essência da relação de restituição de 

tributos inconstitucionais é tarefa indubitavelmente importante para dar continuidade ao 

presente estudo. 

Mergulhando no exame sobre a natureza da restituição de tributos inconstitucionais, 

doutrinadores de escol, como Ricardo Lobo Torres, por exemplo, argumentam que o 

pagamento de determinado montante a título de imposto, posteriormente declarado 

inconstitucional, constitui soma que não se encaixa nos ditames jurídicos previstos para a 

configuração de um tributo, de modo que não é possível conferir-lhe natureza tributária. 

Assim, a relação de restituição de tributos inconstitucionais não comportaria natureza 

tributária, já que o que fora pago não detinha natureza de tributo, então sua devolução 

tampouco se encaixaria no âmbito do direito tributário. Assume-se, nestes termos, a 

natureza confiscatória ou requisição forçada do indébito. 

Neste sentido, o que se restituiria ao contribuinte seria montante equivalente ao que 

foi pago a título de tributo, e não o tributo propriamente dito, sendo, portanto, a restituição 

de tributos uma das obrigações genéricas do Estado em devolver ingressos recebidos 

ilegitimamente.131 

De modo geral, a teoria supraexposta infirma que o indébito tenha natureza de 

tributo utilizando-se do argumento de que a obrigação tributária seria subordinada ao 

princípio da legalidade, o qual nunca teria sido cumprido, afinal a lei embasadora do 

tributo teria “nascido” já inconstitucional, não tendo sido jamais apta a constituir uma 

legítima relação tributária. Desse modo, se o contribuinte efetuou o pagamento de 

importância que não está prevista em lei ou que foi exigida em desconformidade com a lei 

“aquela prestação não será tributo, mas erro, violência, engano, excesso, em suma, 

prestação de fato”,132 alega-se.  

Percebe-se que este posicionamento parte do pressuposto de que a norma 

inconstitucional, desde a sua edição, é incapaz de produzir efeitos jurídicos. Nesse sentido, 

a declaração de constitucionalidade unicamente reconheceria a invalidade da norma, a 

                                                
130  El Derecho del Contribuyente a la devolución de Impuestos, Madrid: Revista de Derecho Privado, 1977, 

p. 210. 
131  Aquilo que é devolvido pelo Estado, na opinião de Ricardo Lobo Torres, por ser quantia que 

posteriormente se tornou ilegal, constitui prestação de direito público, como qualquer outra prestação 
devida pelo ente público. (Restituição de Tributos, Rio de Janeiro: Forense, 1983, p. 1 e 149). 

132  Ibid., p. 31. 
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qual, porém, nunca foi válida. Justamente por essa razão é que jamais se poderia falar de 

nascimento de tributo, pois a lei declarada inconstitucional não teria o condão de fazer 

nascer tributo, mas tão somente um pagamento de montante indevido, afinal, só haveria 

tributo se houvesse lei válida para fundamentá-lo. 

Como consequência desse ponto de vista, é conferida interpretação restritiva ao 

conceito de tributo, definido no Código Tributário Nacional. Explica-se. 

Pelos ensinamentos de Roque Antonio Carrazza, a Constituição brasileira não se 

ocupou de definir “tributo” explicitamente. Deste papel ficou incumbido o Código 

Tributário Nacional, que o fez em seu artigo 3º, determinando que tributo é prestação 

pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua 

sanção de ato ilícito, instituída em lei, mediante atividade administrativa plenamente 

vinculada. Diante destes elementos, entende-se que tributo é relação jurídica que se 

estabelece entre contribuinte e fisco, com base em lei, de caráter pecuniário, estabelecida 

de forma igualitária e que advenha da ocorrência de um fato lícito qualquer.133 

Deste modo, tributo constitui categoria de receita pública, definida pelos requisitos 

postos no artigo 3º do Código Tributário Nacional.134 Se qualquer um dos requisitos, 

colocados neste dispositivo não for verificado, automaticamente conclui-se pela 

inexistência da natureza tributária.  

Especificamente no caso do tributo inválido, porque parte-se do pressuposto de que 

a lei declarada inconstitucional nunca teve validade jurídica, conclui-se que o requisito de 

ser prestação “instituída em lei” não se encontra preenchido. Por conseguinte, tributo não 

há.  

Assim, aqueles que entendem que o recolhimento de tributos indevidos, face aos 

supracitados elementos estabelecidos no Código Tributário Nacional e na Constituição, 

não possuem natureza tributária, também concluem, como já afirmado, que a devolução 

                                                
133  CARRAZZA, Roque. Direito Constitucional Tributário, São Paulo: Malheiros, 2009. p. 392. 
134  Relembre-se que o tributo pode ter, no direito positivo, na doutrina e na jurisprudência, seis acepções 

jurídicas diversas (1) quantia em dinheiro (ex. art. 166, CTN; na realidade tributo é objeto da prestação 
que satisfaz o dever tributário); (2) prestação correspondente ao dever jurídico do sujeito passivo (ênfase 
na conduta humana de levar dinheiro aos cofres públicos); (3) direito subjetivo de que é titular o sujeito 
ativo (ênfase na exigência provocada pelo Estado); (4) relação jurídico-tributária (ou obrigação tributária; 
aqui não se coloca foco em nenhum dos elementos da relação jurídica, mas sim nela como um todo);  
(5) norma jurídica tributária (ex. artigo 153, Constituição; regra de direito, preceito normativo); (6) 
norma, fato e relação jurídica (ex. art. 3º, CTN; toda a fenomenologia da incidência). (CARVALHO, Paulo 
de Barros. Curso de Direito Tributário. 22. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 25).  
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pelo Estado do indébito trata-se de mais uma das obrigações passivas do Estado, uma 

obrigação de direito público, nem civil, nem tributária.135  

Nesta toada, afirma-se igualmente que não é porque há simetria entre a obrigação 

tributária e o dever de restituir que se mudaria a ideia de que a devolução de indébito é tão 

somente prestação de direito público.  

De fato, os sujeitos das relações são os mesmos, só com a posição invertida, 

mesmos prazos, processos, e demais normas trazidas pelos diplomas tributários, mas isso 

não alteraria, sob este ponto de vista, a natureza de obrigação de direito público da 

restituição de tributos indevidos.136    

Contudo, não parece ser esta a opção que melhor condiz com as balizas traçadas 

pelo direito tributário, tampouco com o direito constitucional e os fundamentos de teoria 

geral do Direito, especialmente no que tange à questão da validade das leis.  

Por todas essas formas de estudos, entende-se que aqueles pagamentos feitos pelo 

administrado ao Estado, na convicção de estar adimplindo obrigação tributária, se 

enquadram na definição do conceito de tributo vigente em nossa ordem jurídica: o artigo 3º 

do Código Tributário Nacional. 

Na lição de Paulo de Barros Carvalho, a contingência de esses montantes virem a 

ser devolvidos pelo Estado não tem o condão de descaracterizar o que fora pago como 

tributo. Inclusive, “é para isso é que existem os sucessivos controles de legalidade que a 

Administração exerce e dos quais também participa o sujeito passivo, tomando a iniciativa 

de supor descabido o que lhe foi cobrado, ou postulando a devolução daquilo que pagara 

indebitamente.”137 

Isto porque, quando o tributo foi pago, antes de qualquer declaração de 

inconstitucionalidade da lei, ele era devido, já que embasado em norma jurídica válida 

porque pertencente ao sistema sem que nenhum órgão autorizado a tivesse qualificado de 

outra maneira. Somente depois de sancionada a lei tributária pela declaração de 

inconstitucionalidade, retirando sua validade com efeitos retroativos, é que se observa 

situação de invalidade, passando a qualificar o pagamento efetuado como indevido.  

Outro argumento que sustenta a natureza tributária da relação de indébito, é que o 

direito tributário cuida de todas as normas jurídicas válidas que estejam direta ou 

                                                
135  Veja, por exemplo, o entendimento de TORRES, Ricardo Lobo. Restituição de Tributos, Rio de Janeiro: 

Forense, 1983, p. 33. 
136  Ibid., p. 34. 
137  Curso de Direito Tributário, 22. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 526. 
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indiretamente relacionadas ao conceito de tributo. Desse modo, a repetição de indébito 

deve ser regida pelas normas jurídicas integrantes do sistema tributário brasileiro.  

Entendimento em outro sentido diminuiria sobremaneira o campo do Direito Tributário.138  

Com seu sempre clarificador magistério, Brandão Machado sintetiza a questão da 

seguinte forma: 
Na verdade, a natureza jurídica da pretensão de quem repete imposto indevido é 
tributária, porque ontologicamente ligada à relação de débito do tributo. Este 
nasce da ocorrência in concreto do seu pressuposto, e é a partir daí que se realiza 
o recolhimento do seu quantum. O ato de pagar pressupõe uma obrigação que o 
Estado ou o credor, ou ambos, imaginam existentes, e portanto criada pela 
ocorrência de seu pressuposto.139 
 

Registre-se que não foi outra a conclusão que alcançaram os catedráticos 

estrangeiros, como registrado na obra de Rafael Navas Vazques: “es esto lo que justifica, 

en nuestra opinión, que se considere ingreso indebido, por ejemplo, el embazado en una 

norma posteriormente declarada inconstitucional, y que exista una tendencia doctrinal muy 

generalizada en pro de la ampliación de los supuestos de ingreso indebido.”140 

Outrossim, o fato de a restituição de tributos inconstitucionais ser relação jurídica 

derivada de ato ilícito (cobrança de exação inconstitucional culminando em pagamento 

indevido) não afasta a natureza tributária do instituto. 

Ora, o direito tributário cuida tanto de atos lícitos como de atos ilícitos tributários. 

Não é por outra razão que o tema das sanções (penalidade, ou multas) cominadas pelo 

sistema é matéria constante do Direito Tributário. Aliás, isso acontece em qualquer ramo 

didaticamente autônomo do direito, como o Civil, que cuida não só das obrigações 

privadas, como também da responsabilidade em indenizar quando do descumprimento de 

regras civis. Assim, o lícito e o ilícito civil estão dentro da mesma órbita de estudo, pois 

possuem a mesma natureza: civil. O mesmo ocorre na seara tributária. 

Portanto, constata-se que a restituição de tributos, inclusive os inconstitucionais, 

caracteriza instituto tipicamente tributário. O “fato gerador” do débito do fisco é o 

pagamento indevido, que nada mais é que um fato jurídico tributário que desperta uma 

relação jurídica tributária.141 

                                                
138  Cf. CERQUEIRA, Marcelo Forte. Repetição do Indébito Tributário. São Paulo: Max Limonad. 2000. p. 

234. 
139  Repetição do indébito no direito tributário. In: Direito Tributário – estudos em homenagem ao Prof. Ruy 

Barbosa Nogueira. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 64. 
140  La devolución de los ingresos tributarios. Madrid: Editorial Civitas S.A., 1992. p. 23. 
141  Cf. CONRADO, Paulo César. Repetição de Indébito Tributário: definição, condições e efeitos. In: 

CEZAROTI, Guilherme (Coord.). Repetição de Indébito Tributário. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 14.  
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Neste sentido, destaque-se que a devolução de indébitos tributários constitui 

obrigação patrimonial ex lege, na qual o Estado ou quem eu seu lugar agir tem o dever de 

restituir o indevidamente pago. Essa obrigação não se confunde com a obrigação genérica 

do Estado de devolver ingressos indevidos, pois na realidade se insere dentro desta 

última.142 

Cumpre registrar ainda a conclusão de José Souto Maior Borges, quando observa 

que o Código Tributário Nacional tratou tanto do tributo devido como do tributo indevido, 

sendo demasiadamente forçado procurar extrair do princípio da legalidade tributária a 

impossibilidade de existência de um tributo indevido.143  

Destarte, o tributo indevido não é simples prestação de fato, mas sim prestação 

tributária, porque assim foi qualificada pela ordem jurídica.  

1.3.  Regime Jurídico aplicável: tributário ou não tributário?  

Por tudo quanto exposto nos itens anteriores, e tendo em vista que o regime jurídico 

aplicável à restituição de tributos inconstitucionais é reflexo da natureza jurídica que esta 

figura comporta, não poderia ser outra a conclusão alcançada neste trabalho: a restituição 

de tributos deve ser regida pelo direito tributário.  

Contudo, exatamente por ser o regime jurídico decorrência lógica da natureza do 

instituto, há aqueles que veem a situação de maneira diversa.   

De fato, ao efetuar uma leitura mais estrita do Código Tributário Nacional, poder-

se-ia pensar que a disciplina tributária não alcançou a hipótese de declaração de 

inconstitucionalidade.  

Isto porque o Código Tributário Nacional visaria racionalizar o sistema tributário 

vigente e, para tanto, partiria do pressuposto de que todas as leis são válidas. Nesse 

sentido, o CTN só trataria das hipóteses de direito a repetição advindas da inadequação do 

fato jurídico tributário com a lei. 

Os fundamentos dessa posição são os seguintes: i) o artigo 96 do Código Tributário 

Nacional determina que o “objeto da disciplina pelo CTN são as normas submetidas à 

Constituição; portanto, normas que integrem o sistema e, por pressuposto, sejam com ele 

                                                
142  Cf. CERQUEIRA, Marcelo Forte. Repetição do Indébito Tributário, São Paulo: Max Limonad. 2000. p. 

232. 
143  Lançamento Tributário, 2. ed. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 203. 
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compatíveis”144; e ii) o artigo 165 também do Código Tributário Nacional coloca que as 

hipóteses de pagamento indevido constam no plano da aplicação da lei, nenhuma delas 

considerando a sua inconstitucionalidade.145  

Ricardo Lobo Torres, em sua obra sobre a restituição de tributos, envereda por este 

caminho, porém por fundamentos diversos. Em suas palavras: “parece-nos que o 

dispositivo do artigo 165, pelo fato mesmo de vir vazado sob a forma de uma cláusula 

geral, referindo-se de modo indeterminado aos elementos do fato gerador, abrange todos os 

casos emergentes de restituição do tributo indevido desde o seu pagamento.”146 Porém, não 

abarca a restituição devida por causas supervenientes, vale dizer, os tributos que, quando 

pagos, eram juridicamente devidos, mas posteriormente se tornaram indevidos por 

passarem a ser injustos ou ilegais, não se enquadram na categoria disciplinada pelo Código 

Tributário Nacional nos artigos 165 a 169.147  

Nos pressupostos deste estudo, entretanto, não se admite falar em indébitos 

originários ou supervenientes. 

Ora, no momento em que é realizado o pagamento do tributo, não há 

incompatibilidade alguma do ato do contribuinte com o sistema jurídico. A 

incompatibilidade só advirá posteriormente, com a declaração de inconstitucionalidade da 

lei instituidora da exação tributária. É o mesmo que ocorre com qualquer outra hipótese de 

repetição de indébito, que não a inconstitucionalidade. O pagamento sempre será perfeito 

juridicamente e, portanto, devido, até que outra norma retire tal característica, seja porque 

ele é ilegal, seja porque é inconstitucional.148  

                                                
144  GRECO, Marco Aurélio; PONTES, Helenilson Cunha. Inconstitucionalidade da lei tributária – Repetição 

de indébito. São Paulo: Dialética, 2002. p. 41. 
145  Inciso I: pagamento superior ao devido “em face da legislação tributária aplicável”; inciso II: típica falha 

na aplicação da lei pela autoridade administrativa; supõe legislação válida e aplicável; inciso III: 
vicissitudes da decisão administrativa, pressupondo o reexame da exigência com base nos incisos I ou II). 
“Em suma, o regime que o CTN dedica ao pagamento indevido e a restituição do respectivo montante não 
se aplica à hipótese de inconstitucionalidade da lei em que se fundamente o pagamento. Por decorrência, 
as regras doas artigos 168 e 169, que dispõe sobre prescrição (para alguns decadência) somente poderão 
se aplicar se houver necessidade de integrar, analogicamente, a legislação tributária (se for o caso) e, 
mesmo assim, desde que não leve a conclusão incompatível com a figura da declaração de 
inconstitucionalidade.” (ibid., p. 42). No mesmo sentido: PIMENTA, Paulo Lyrio. Efeitos da decisão de 
inconstitucionalidade em direito tributário. São Paulo: Dialética, 2002, p. 125. 

146  TORRES, Ricardo Lobo. Restituição de Tributos. Rio de Janeiro: Forense, 1983, p. 13. 
147  Os fundamentos desse posicionamento são os seguintes: i) o CTN só se refere a tributo indevido, portanto 

limitando-se ao indébito; ii) o CTN se preocupou mais em trazer normas complementares (decadência, 
prescrição, juros, etc); iii) o direito positivo traz soluções diversas para as hipóteses diversas da repetição 
de indébito. (ibid., p. 73). 

148  Por força de uma concepção diversa sobre a validade jurídica, Marcelo Fortes de Cerqueira vê o 
fenômeno da seguinte forma: “desde a realização do pagamento já existe a incompatibilidade com o 
sistema jurídico, só que o ultraje se dá com os fundamentos remotos de validade, podendo este ser 
dirigido à própria Constituição. Não existe, assim, no ordemanento jurídico pátrio, os denominados 
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Destarte, se o pagamento foi feito a título de tributo, serão tributários os 

subsistemas material e processual que o disciplinarão.149  

Afinal, como destacado no item anterior, tem-se que tanto o que diretamente quanto 

indiretamente se referir aos tributos deverá ser posto sob o manto do direito tributário, uma 

vez que esse ramo didático do direito não visa somente disciplinar a arrecadação de 

receitas pelo Estado, mas também garantir os direitos dos contribuintes.150  

Como bem ponderou Amílcar Araújo Falcão, o direito tributário abarca “as normas 

relativas à imposição e arrecadação de tributos e analisa as relações jurídicas consequentes, 

entre os entes públicos e os cidadãos.”151 Destarte, a restituição de valores pagos como 

tributos, por mais que decorrentes de declaração de inconstitucionalidade, por ser relação 

jurídica consequente da arrecadação de tributos entre ente público e contribuinte, deve 

seguir o regime tributário, ou seja, as normas que garantem com precisão os direitos dos 

contribuintes. 

Assim, conclui-se que o artigo 165 do Código Tributário Nacional, por mais que 

não tenha abarcado expressamente a hipótese de inconstitucionalidade da exação tributária, 

deve ter sua disciplina aplicada ao assunto da restituição de tributos inconstitucionais.152 

Isto porque, se o Codex silenciou sobre uma disciplina específica para o caso de restituição 

de tributos inconstitucionais, é porque não achou por bem tratá-la em separado.153  

                                                                                                                                              
pagamentos indevidos supervenientes, porque desde a realização do pagamento do particular já existia a 
incompatibilidade com o sistema” (Repetição de Indébito Tributário. São Paulo: Max Limonad. 2000. p. 
277). 

149  Cf. MARINS, James. Direito Processual Tributário Brasileiro. 5. ed. São Paulo: Dialética, 2010. p. 296. 
150  Em sentido contrário ver MELO, José Eduardo Soares de. Repetição de Indébito. In: MARTINS, Ives 

(Coord.). Caderno de Pesquisas Tributárias nº 8. São Paulo: Centro de Estudos de Extensão Universitária 
e Editora Resenha Tributária, 1983, p. 258. 

151  Introdução ao direito tributário. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1993. p. 8. 
152  Com relação à inclusão dos tributos inconstitucionais no regime jurídico estabelecido pelo artigo 165, I 

do CTN, Paulo Roberto Lyrio Pimenta se manifestou em sentido contrário, trazendo entendimento 
bastante particular sobre o tema. Com fundamento nas lições de Antônio Roberto Sampaio Dória, o 
jurista afirma que, porque os tributos inconstitucionais não são pagos espontaneamente, mas sim por 
coação do Estado contra o contribuinte, não há de se aplicar o artigo 165, I, e demais dispositivos do CTN 
como sua regulamentação, pois estes só devem ser ventilados para pagamentos espontâneos. (A 
Restituição dos Tributos Inconstitucionais, o Novo Código Civil e a Jurisprudência do STF e do STJ, in 
Revista Dialética de Direito Tributário nº 91, abr – 2013, p. 92). Contudo, não se vislumbra a 
praticabilidade de tal entendimento, pois, na realidade, o artigo 165, I, do CTN abarca também, 
literalmente, a hipótese de “cobrança” de tributo indevido, que é exatamente o caso dos tributos 
inconstitucionais. Vale dizer que, no momento em que o CTN fala na “cobrança” de tributos indevidos, 
quer dizer também os tributos a que a lei impunha o pagamento, e não só aqueles que foram objeto de 
lançamento contra o contribuinte. Afinal, ambas as situações são cobrança, a primeira indireta e a 
segunda direta. 

153  Cf. FRATTARI, Rafhael. Os prazos para a restituição do indébito no direito tributário brasileiro. Belo 
Horizonte: Editora Líder, 2010. p. 164.  
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De fato, a primeira parte do artigo 165, inciso I, do Código Tributário Nacional 

trata das hipóteses de erro de direito que poderão ensejar a restituição. A 

inconstitucionalidade do tributo, por também representar tal situação, deve culminar no 

emprego do dispositivo.  

Afinal, “o tributo não guarda compatibilidade com a legislação pertinente, é 

inconstitucional sua cobrança, por isso que o contribuinte deve receber o que foi 

indevidamente recolhido.”154 Foi também nestes termos que Aliomar Baleeiro tratou do 

tema, concluindo seu sempre impecável discurso, ao afirmar que “os tributos resultantes de 

inconstitucionalidade, ou de ato ilegal e arbitrário, são os casos mais frequentes de 

aplicação do inciso I do artigo 165.”155 

Veja-se que esta interpretação não faz que coordenar os dispositivos do Código 

Tributário Nacional.  

Isto porque no Anteprojeto do CTN, os artigos 201 e 204 estabeleciam que o 

contribuinte teria direito à restituição total ou parcial do tributo no caso de 

“inconstitucionalidade da legislação tributária ou do ato administrativo em que se tenha 

fundado a cobrança, declarada por decisão judicial definitiva e passada em julgado, ainda 

que posterior o pagamentos.”156 Esta disposição específica não foi adotada no texto final 

do CTN, porém restaram intactos praticamente todos os demais dizeres sobre a repetição 

de indébito tributário. Isto quer dizer que a declaração de inconstitucionalidade do tributo, 

hipótese apta a ensejar a restituição do indébito não conflita com as demais normas do 

CTN, pois, do contrário, não poderia seu texto originário ter vislumbrado e proposto tal 

hipótese em seu bojo. Ainda, estendendo este raciocínio, pode-se afirmar, inclusive, que a 

situação específica de restituição de tributos declarados inconstitucionais foi retirada do 

CTN justamente porque se trata de circunstância já abarcada pelos termos gerais do inciso 

I do artigo 165, não tendo sido necessário dispositivo especial para lhe fundamentar.157 

Por fim, deve-se enfatizar que, adotando-se ou não a natureza e o regime tributário 

do indébito, quando da aferição de uma das hipóteses do artigo 165, o Estado deverá 
                                                
154  Curso de Direito Tributário Brasileiro. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 758. 
155  Direito Tributário Brasileiro. 11. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2006. P, 881. 
156  Cf. SZLAROWSKY, Leon Fredja. A restituição do indébito na doutrina. In: MARTINS, Ives (Coord.). 

Caderno de Pesquisas Tributárias nº 8. São Paulo: Centro de Estudos de Extensão Universitária e Editora 
Resenha Tributária, 1983, p. 29. 

157  Destaque-se que essa visão se baseia no ensinamento de Sampaio Dória (Revista de Direito 
Administrativo, Rio de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas, vol. 165, jul./set. 1986, p. 372), destacado no 
AgRg no Agravo de Instrumento n. 404.938/GO, o qual será futuramente revisto, no momento da 
abordagem do tema do dies a quo para a prescrição para a restituição de tributos inconstitucionais 
(BRASIL. Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n. 404.938/GO. Relator: Ministro Franciulli Neto. 
Julgamento: 03 set. 2002. Órgão Julgador: Segunda Turma. Publicação: 07 abr. 2003). 
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prontamente restituir o que foi pago indevidamente, afinal não tem título jurídico que 

justifique a incorporação dos valores que recebeu a seu patrimônio.158  

De tudo quanto exposto, é possível perceber que são inúmeros os fundamentos e 

problemas teóricos que circundam a questão da natureza jurídica e, por conseguinte, do 

regime aplicável à restituição de tributos inconstitucionais. Por esta razão, mesmo no 

âmbito das mais altas cortes do Judiciário brasileiro, como o Superior Tribunal de Justiça, 

observa-se uma falta de uniformidade quanto à questão, como se depreende dos trechos das 

ementas colacionados abaixo: 
A declaração de inconstitucionalidade da lei instituidora de um tributo altera a 
natureza jurídica dessa prestação pecuniária, que, retirada do âmbito tributário, 
passa a ser de indébito para com o Poder Público, e não de indébito tributário. 
Com efeito, a lei declarada inconstitucional desaparece do mundo jurídico, como 
se nunca tivesse existido. (AgRg no REsp 429413/RJ).159 

 
A declaração de inconstitucionalidade da lei instituidora de um tributo afasta a 
natureza tributária da prestação pecuniária e, conseqüentemente, a aplicação do § 
1º do artigo 167 do Código Tributário Nacional à restituição dos indébitos pelo 
contribuinte, nos quais devem incidir juros moratórios a partir do pagamento 
indevido. (AgRg no REsp 734647/SP).160 

 
A declaração de inconstitucionalidade da norma que veicula a regra-matriz de 
incidência tributária, fundamento de validade da norma individual e concreta 
constitutiva do crédito tributário (lançamento tributário ou ato de formalização 
do próprio contribuinte), não retira a natureza tributária da importância recolhida 
a título de tributo e que é objeto da devolução pleiteada. (EDcl no AgRg nos 
EDcl no REsp 871.152/SP).161 

 
O argumento de que o tributo declarado inconstitucional perde a natureza 
tributária, razão por que não lhe pode ser aplicado o disposto no art. 167 do 
CTN, gera reflexos práticos de difícil equacionamento. Se ao tributo não se 
aplica o termo inicial de incidência dos juros previstos na lei para a repetição do 
que foi pago indevidamente, também não incidem as demais normas que 
disciplinam o indébito tributário, tais como as relativas à prescrição, à 

                                                
158  Cf. CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 22. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 527.  
159  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Recurso Especial 429.413/RJ. Relator: 

Ministro Franciulli Netto. Julgamento: 19 set. 2003. Órgão Julgador: Segunda Turma. Publicação: Dj 13 
out. 2003, p. 326. No mesmo sentido, BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 
332.494/SP. Relator: Ministro Franciulli Netto. Julgamento: 19 dez. 2003. Órgão Julgador: Segunda 
Turma. Publicação: DJ 17 maio 2004, p. 168. 

160  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Recurso Especial 734.647/SP. Relator: 
Ministro Franciulli Netto. Julgamento: 13 set. 2005. Órgão Julgador: Segunda Turma. Publicação: DJ 10 
nov. 2006, p. 257. No mesmo sentido BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no 
Recurso Especial 740.992/RS. Relator: Ministro Franciulli Netto. Julgamento: 18 ago. 2005. Órgão 
Julgador: Segunda Turma:  Publicação: DJ 13 fev. 2006, p. 768; BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 
Agravo Regimental no Recurso Especial 745.267/RS. Relator: Ministro Franciulli Netto. Julgamento: 18 
ago. 2005. Órgão Julgador: Segunda Turma. Publicação: DJ 05 set. 2006, p. 233.  

161  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Embargos de Declaração no Agravo Regimental nos Embargos de 
Declaração no Recurso Especial 871.152/SP. Relator: Ministro Luiz Fux. Julgamento: 3 ago. 2010. 
Órgão Julgador: Primeira Turma. Publicação: DJe 19 ago. 2010. 
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decadência, à compensação, à taxa Selic, dentre outras. (AgRg nos EREsp 
808747/RS).162 

 

Inobstante às oscilações jurisprudenciais, diante de todos os embasamentos acima 

demonstrados, conclui-se pela natureza e regime jurídico tributário da restituição de 

tributos inconstitucionais. Não é de outro modo que se coloca Marcelo Fortes de 

Cerqueira, ao asseverar que 
[…] o equivocadamente denominado ‘tributo indevido ou ilegal’ também é 
tributo, porque determinada exigência tributária, mesmo agredindo o 
ordenamento, terá índole tributária até a respectiva norma incompatível ser 
retirada do sistema. O pagamento realizado com base numa cobrança indevida 
consistirá em pagamento de tributo, justamente porque realizado como 
cumprimento ao disposto numa norma válida […]. O montante exigido em 
desconformidade com a regra matriz de incidência, ou com o fundamento de 
validade desta, é tributo (devido) e, se revestido de caráter tributário, há de ter 
regulada sua devolução com base no sistema tributário nacional.163  
 

Entretanto, registre-se que na relação de devolução do indébito, o montante que se 

restitui é “tributo indevido”, já assim qualificado como tal pelo direito positivo, vale dizer, 

pela norma jurídica expedida pelo Supremo Tribunal Federal declarando sua invalidade. 

Noutros termos, tem-se que antes da expulsão da norma do sistema existe simplesmente 

um tributo, porém depois da expulsão, pela declaração de inconstitucionalidade, há tributo 

indevido.164 Por essa razão, os contribuintes que lograrem êxito ao final do processo de 

restituição de tributos inconstitucionais terão de volta os valores, na qualidade de tributos 

indevidos, que lhe foram ilegitimamente cobrados pelo Poder Público. 

1.4.  Fundamentos jurídicos da restituição de tributo inconstitucional  

Com desenho teórico sobre a natureza e o regime jurídico aplicável à relação de 

restituição do tributo inconstitucional traçado na primeira etapa do estudo, passa-se a 

trilhar os fundamentos colocados no direito positivo quanto à restituição de tributos, tanto 

em nível constitucional como infraconstitucional. 

                                                
162  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental nos Embargos de Divergência no Recurso 

Especial 808.747/RS. Relator: Ministro Castro Meira. Julgamento: 25 out. 2006. Órgão Julgador: 
Primeira Seção. Publicação: DJ 13 nov. 2006, p. 219. 

163  Repetição do Indébito Tributário. São Paulo: Max Limonad. 2000, p. 239. 
164  Ibid., p. 240. 
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1.4.1.  Fundamentos Constitucionais  

O instituto da repetição de indébito tributário, que consiste basicamente na 

restituição de quantias indevidamente pagas ao Estado a título de tributo, relaciona-se 

intimamente com a estrita legalidade,165 que, por sua vez, está presente no cerne do direito 

tributário: somente pode ser exigido tributo nos exatos termos da lei. Do contrário, ou seja, 

havendo pagamento indevido ou a maior que o devido pelas estipulações da lei, o sujeito 

passivo pode pedir de volta aquilo que foi pago equivocadamente.166 

Neste sentido, a propositura de ação de repetição de indébito tem como fundamento 

o direito público subjetivo que os contribuintes possuem de só pagar as exações previstas 

em lei, de modo a transformar qualquer recolhimento que não atenda esse parâmetro em 

prática de ato ilícito.167  

Veja-se que a legalidade aparece como elemento marcante do Estado de Direito 

(artigo 5º, inciso II da Constituição), do Direito Público (artigo 37 da Constituição) e do 

Direito Tributário (artigo 150, inciso I da Constituição). Assim, como garante Marcelo 

Fortes de Cerqueira, a legalidade é influência extraordinária na repetição de indébito, uma 

vez que “o princípio da legalidade tributária, quando tomado também no seu aspecto 

material, conduz à conclusão de que qualquer aplicação equivocada do ordenamento, seja 

formal seja materialmente, é mais que suficiente para justificar a devolução.”168  

Muito embora a legalidade seja de fato a mais importante base de direito à 

restituição de tributos inconstitucionais, o sistema constitucional brasileiro positivou outras 

regras e princípios que igualmente levam à garantia deste direito. 

Com efeito, certas garantias constitucionais têm influência na matéria de repetição 

de indébito, quais sejam: i) a propriedade (artigo 5º, inciso XII da Constituição), que 

impediria o Poder Público de se apossar dos bens dos administrados sem justo direito para 

tanto; ii) a igualdade tributária (artigo 150, inciso II da Constituição), pois a má aplicação 

da lei para um caso geraria desigualdade entre os contribuintes, servindo a restituição de 

                                                
165  Aqui fala-se em estrita legalidade, entendida como a necessidade de todos os elemento essenciais do 

tributo serem postos em lei (vedação para que o Executivo o faça por delegação), vale dizer, os elementos 
da regra-matriz de incidência tributária, e também qualquer dever instrumental. 

166  Cf. SCHOUERI, Luis Eduardo. Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 557. 
167  Cf. RODRIGUES, Walter Piva. A Regularidade da legitimação no ajuizamento da ação de repetição de 

indébito. In: CEZAROTI, Guilherme (Coord.). Repetição de Indébito Tributário. São Paulo: Quartier Latin, 
2005, p. 91. Ver também MACHADO, Brandão. Repetição do indébito no direito tributário. In: ______ 
(Org.). Direito Tributário – estudos em homenagem ao Prof. Ruy Barbosa Nogueira. São Paulo: Saraiva, 
1994. p. 85. 

168  Repetição do Indébito Tributário. São Paulo: Max Limonad, 2000, p. 300. 
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tributos exatamente para restabelecer o estado igualitário; iii) a capacidade contributiva 

(artigo 145, § 1º da Constituição), porque o direito a devolução àqueles que foram 

indevidamente tributados impediria que mesmas capacidades de fornecimento de receitas 

ao Estado fossem tributadas de forma diversa;169 iv) a justiça, a qual não permite que o 

legislador afronte o texto constitucional, como também garante ao administrado ser 

tributado de acordo perfeito nível de capacidade contributiva; v) a segurança jurídica, 

tendo em vista que o sistema tributário certifica que a relação entre contribuinte e 

Administração Tributária seguirá os termos da lei, da jurisprudência, do ato jurídico 

perfeito e da coisa julgada, de modo que, se todos estes certificam o direito a restituição 

dos tributos inconstitucionais, é a própria segurança jurídica de todo o sistema que lhe dá 

sustentáculo; vi) a equidade, afinal as regras postas no ordenamento jurídico devem 

adequar-se aos casos concretos, garantindo a devolução de tributos a quem tem direito a 

tanto; vii) a moralidade (artigo 37, caput da Constituição), já que o Estado é moralmente 

obrigado a não efetuar cobranças desconformes à Constituição e, se o fizer, deverá 

devolvê-las aos administrados; viii) o não confisco (artigo 150, inciso IV da Constituição), 

pois tributo carente de fundamento jurídico pode ser visto como confisco; e ix) a 

responsabilidade do Estado pela prática de ilícitos (artigo 37, § 6º da Constituição), uma 

vez que o Poder Público é objetivamente responsável pelos danos causados aos seus 

administrados, devendo compensá-los integralmente, vale dizer, reconstituir o status quo 

ante.170 

O que se pode observar na doutrina é que, a depender da corrente teórica adotada 

pelo jurista, maior relevância é dada para cada um destes fundamentos constitucionais da 

restituição de tributos.  

Enquanto Paulo de Barros Carvalho, Luis Eduardo Schoueri e Marcelo Fortes de 

Cerqueira se atêm à legalidade para basear o direito à repetição, Ricardo Lobo Torres171 e 

                                                
169  Marcelo Fortes de Cerqueira entende que os dois princípios estão abrangidos pela legalidade tributária. 

(Repetição do Indébito Tributário. São Paulo: Max Limonad. 2000, p. 305). 
170  Devolução do indébito seria uma medida ressarcitória pelo dano causado pela Administração. Em sentido 

contrário, Marcelo Fortes de Cerqueira argumenta que não se trata de fundamento aplicável ao caso, 
porque não seria hipótese de dano, mas sim de prejuízo sanável através aparato posto a disposição de 
contribuinte pelo sistema jurídico (Repetição do Indébito Tributário. São Paulo: Max Limonad. 2000, p. 
290). 

171  Para este autor, o fundamento jurídico da restituição de tributos é a equidade conjuntamente com a 
justiça. A eficácia retroativa de ambos é mais forte que a força preclusiva do ato inválido. Como 
complementação aparecem a legalidade e a segurança jurídica. O autor enfatiza que é o justo equilíbrio 
entre esses valores que determinada a eficácia retroativa que gerará o direito à restituição (Restituição de 
tributos. Rio de Janeiro: Forense, 1983, p. 154). 
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Sacha Calmon Navarro Coêlho172 procuram demonstrar a importância da equidade e da 

segurança jurídica para a matéria.  

Entretanto, parece que o esforço argumentativo para pinçar um fundamento 

constitucional, afastando os demais, não tem razão de ser. 

De fato, tanto a legalidade, quanto a equidade, a justiça, a segurança jurídica, a 

capacidade contributiva, a responsabilidade do Estado e a igualdade são normas 

constitucionais que direta ou indiretamente respaldam o direito à restituição de tributos 

declarados inconstitucionais.  

Veja-se, por exemplo, a questão da responsabilidade do Estado por atos ilícitos, 

definida como “a obrigação que lhe incumbe de reparar economicamente os danos lesivos 

à esfera juridicamente garantida de outrem e que lhe sejam imputáveis em decorrência de 

comportamentos unilaterais, lícitos ou ilícitos, comissivos ou omissivos, materiais ou 

jurídicos.”173 

Assim, com a ocorrência do dano e preenchidos os demais requisitos legais (ação e 

nexo de causalidade), surgirá o dever do Estado de indenizar o sujeito passivo da obrigação 

tributária, independentemente de culpa, como estabelece o artigo 37, parágrafo 6º da 

Constituição, ao impor a responsabilidade objetiva do Estado por seus atos. 

O dever de reparação é traduzido pela necessidade de alcançar a justa e completa 

indenização pelo dano sofrido pelo sujeito passivo da obrigação tributária. Somente assim 

ter-se-á o verdadeiro restabelecimento do status quo ante do ato lesivo. Desse modo, é 

certo que o Estado, tendo incorrido em ação ilícita de cobrar tributos inconstitucionais, 

deverá indenizar os danos equivalentes ao próprio montante despendido a título de tributo, 

como também indenizar os danos direta e indiretamente relacionados com pagamento de 

tributo ou cumprimento de dever tributário.174 

Nas palavras de Amaro Cavalcanti:  

                                                
172  Os casos abarcados pelo instituto são situações em que o contribuinte suportou ônus de uma cobrança que 

reduziu seu patrimônio sem motivo justo. A restituição, assim, se baseia na ideia de equidade, afinal se 
visa primordialmente restituir o contribuinte à sua anterior capacidade contributiva e não o simples 
controle de legalidade dos atos da Administração. (Curso de Direito Tributário Brasileiro. 10. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2009, p. 758). 

173  MELO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, São Paulo: Malheiros, 2009, p. 983. 
174  Fica registrado então que, conquanto o indébito tributário gere principalmente a obrigação do Estado de 

restituir o que recebeu indevidamente, a responsabilidade estatal não se esgota no ato da restituição, 
devendo também reparar outros danos que decorram da exigência do tributo indevido ou cumprimento de 
dever tributário. Gabriel Lacerda Troianelli, ao sustentar opinião neste mesmo sentido, cita María Teresa 
Mata Sierra, a qual alcança a mesma conclusão, de que os juros legais se convertem em elemento 
integrante da indenização e que, além disso, se o contribuinte puder provar que sofreu um prejuízo maior 
do que o coberto pela restituição acrescida de juros, deve o Estado “completar” a indenização, pois é por 
ela responsável. Responsabilidade do Estado por Dano Tributário. São Paulo: Dialética, 2004, p. 101 
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Declarada uma lei inválida ou inconstitucional por decisão judiciária, um dos 
efeitos da decisão pode ser logicamente o de obrigar a União, Estado ou 
Município, a reparar o dano causado ao indivíduo, cujo direito fora lesado, quer 
restituindo-se-lhe aquilo que indevidamente lhe foi exigido, como sucede nos 
casos dos impostos, taxas ou multas inconstitucionais, quer satisfazendo-se os 
prejuízos, provavelmente sofridos pelo indivíduo com a execução da lei 
suposta.175 

A responsabilidade do Estado por seus atos configura, destarte, de verdadeiro 

fundamento constitucional para a restituição de tributos inválidos. 

Entretanto, não se deve concluir que todo e qualquer argumento levantado pela 

doutrina ou jurisprudência é de fato importante para a restituição de tributos 

inconstitucionais. Veja-se, por exemplo, o enriquecimento sem causa, princípio geral do 

direito comumente apontado como fundador do direito à restituição de tributos.176  

Esse princípio é tido por alguns como fundamento da restituição de tributos, pois 

essa relação caracterizaria transmissão patrimonial carente de causa, ou seja, é 

mandamento que se amoldaria com perfeição à lógica do direito privado. De fato, nesta 

seara a transferência jurídica sem título que lhe embase é o fato gerador da obrigação de 

restituir. Contudo, no direito tributário, tal transferência configura ato ilícito, pois existe o 

direito subjetivo do contribuinte de só ser tributado conforme a lei, o qual foi violado. “A 

falta de fundamento do direito privado, portanto, não pode equiparar-se à falta de 

fundamento no direito tributário; aqui é a falta da lei, no direito privado é a falta de 

vontade do solvens”, explica Brandão Machado.177  

Dessa forma, constata-se que nas obrigações ex lege, como é o caso da obrigação 

tributária, a verificação da causa se confunde com a observância ou não da lei. Assim, a 

ausência de lei acarreta na ausência de causa, restando configurado, assim, o 

enriquecimento sem causa do ente tributante. Por conseguinte, não é imperiosa a 

demonstração de empobrecimento do particular em favor do Estado para que surja o direito 

de repetir, já que o Direito Tributário não se submete a essa disciplina estrita do direito 

privado, em que é necessária tal demonstração. Basta a prova da ilegalidade do pagamento 

para que surja o direito à restituição.178  

                                                
175  Responsabilidade Civil do Estado. Tomo II, Rio de Janeiro: Editor Borsoi, 1957, p. 623. Esta passagem 

também foi utilizada pelo Ministro Celso de Mello, ao relatar a ADIN n 534-1/DF, manifestando-se no 
sentido da existência de responsabilidade civil do Estado por danos causados por leis inconstitucionais.  

176  Mesmo no direito alienígena é possível constatar tal crítica, como se vê na obra de Rafael Navas Vazques 
(La devolucion de los ingressos tributários. Madrid: Editorial Civitas S.A., 1992. p. 31).  

177  Repetição do indébito no direito tributário. In: ______ (Org.). Direito Tributário – estudos em 
homenagem ao Prof. Ruy Barbosa Nogueira. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 85. 

178  Cf. CERQUEIRA, Marcelo Fortes de. Repetição do Indébito Tributário. São Paulo: Max Limonad. 2000. p. 
286 - 287. E o mesmo se conclui sobre Princípio Geral da Repetição de Indébito ou Quase contrato. Já 
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Ademais, a aplicação do princípio do enriquecimento sem causa para o âmbito da 

devolução de tributos faria supor que há uma igualdade entre as partes, quais sejam, fisco e 

contribuinte. Afinal, é o equilíbrio contratual que baseia tal princípio. Todavia, não há 

dúvidas que “no es ésa la situación en que se encuentran quienes intervienen en la 

prestación tributaria.”179 

Conclui-se, assim, que o enriquecimento sem causa não é fundamento do direito a 

restituição de tributos, 180  diferentemente das demais bases constitucionais apontadas 

acima. 

Por fim, cabe ressaltar que, independentemente do fundamento constitucional 

adotado para a garantia do direito a repetição de tributos inválidos, os Tribunais Superiores 

brasileiros possuem jurisprudência181 pacífica sobre a existência do dever de restituição de 

tributos declarados inconstitucionais.  

1.4.2.  Fundamentos Infraconstitucionais 

O fundamento infraconstitucional ou imediato do direito à restituição de indébitos é 

o artigo 165 Código Tributário Nacional,182 haja vista a natureza tributária de que se 

reveste esta figura. 

                                                                                                                                              
que há previsão do direito à restituição no direito tributário, não é preciso usar concepções como essas do 
direito privado para fundamentar o instituto. 

179  VAZQUES, Rafael Navas. La devolucion de los ingressos tributarios. Madrid: Editorial Civitas S.A., 1992, 
p. 29.  

180  Cf. CERQUEIRA, Marcelo Fortes de Repetição de Indébito Tributário. São Paulo: Max Limonad. 2000, p. 
297 e MACHADO, Hugo de Brito (Coord.). Repetição do Indébito e Compensação no Direito Tributário. 
São Paulo: Dialética; Fortaleza: Instituto Cearense de Estudos Tributário, 1999, p. 85. 

181  Nesse sentido, destacam-se as manifestações proferidas nos seguintes julgados: RE 33.146 (BRASIL. 
Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 33.146. Relator: Ministro Afrânio Costa. Julgamento: 
28 jan. 1958. Órgão Julgador: Segunda Turma. Publicação: 14 maio 1958), RE 103.619-2 (BRASIL. 
Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 103.619-2. Relator: Ministro Oscar Dias Corrêa. 
Julgamento: 02 fev. 1985. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Publicação: DJU 15 mar. 1985), RE 136.883-
7 (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 136.883-7. Relator: Ministro Sepúlveda 
Pertence. Julgamento: 27 ago. 1991. Órgão Julgador: Primeira Turma. Publicação: DJ, 13 set. 1991); 
EREsp 43.502 (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Embargos de Divergência no Recurso Especial 
43.502/RS. Relator: Ministro Cesar Asfor Rocha. Julgamento: 25 abr. 1995. Órgão Julgador: Primeira 
Seção. Publicação: DJ 29 maio 1995); REsp 95.262/MG (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso 
Especial 95.262/MG. Relator: Ministro Ari Parglender. Julgamento: DJ, 14 abr. 1998. Órgão Julgador: 
Segunda Turma. Publicação: DJ, 04 maio 1998); e REsp 143.716/DF (BRASIL. Superior Tribunal de 
Justiça. Recurso Especial 143.716/DF. Relator: Ministro Hélio Mosimann. Julgamento: 01 dez. 1997. 
Órgão Julgador: Segunda Turma. Publicação: DJ, 25 fev. 1998). 

182  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; 
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Entretanto, é imperioso realçar que, como a restituição de indébito possui também 

fundamento jurídico constitucional ou mediado, conforme salientado no tópico anterior, o 

direito do particular à repetição de indébito não poderá ser restringido por nenhum 

dispositivo de status infraconstitucional.183  

Afinal, o Código Tributário Nacional, ao trazer disposições sobre a restituição de 

tributos pagos indevidamente (artigos 165 a 169), não criou direitos novos aos 

contribuintes, mas sim cumpriu a função que lhe foi conferida pelo artigo 146, inciso III, 

da Constituição, de estabelecer normas gerais de direito tributário.184 “Fê-lo, sem dúvidas, 

no intuito e na incumbência de traçar interpretações e procedimentos o mais possível 

uniformes em todo o território nacional, considerando, especialmente, a existência de três 

entidades políticas distintas”185, foi o que percebeu José Mörschbächer. Inequivocamente, 

quis-se, com isso, deixar salvo o direito do contribuinte de ter de volta o que fora 

indevidamente levado ao Erário e que poderia ser prejudicado por diferentes legislações 

sobre a mesma matéria.  

De fato, é na legislação ordinária brasileira que é possível encontrar regras que 

permitem a efetivação do direito dos contribuintes à devolução de montantes 

indevidamente pagos a título de tributo. Esta legislação será devidamente apontada nos 

itens subsequentes, de acordo com a proposta de organização traçada na introdução do 

presente estudo.  

                                                                                                                                              
 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. 
183  Cf. CERQUEIRA, Marcelo Fortes de. Repetição do Indébito Tributário. São Paulo: Max Limonad. 2000. p. 

309. 
184  Vale ressaltar a crítica feita por Paulo de Barros Carvalho acerca da função da lei complementar em 

matéria tributária. Normas gerais de direito tributário, no entendimento de Paulo de Barros Carvalho, são 
aquelas que dispõem sobre conflitos de competência entre as entidades tributantes e também as que 
regulam as limitações constitucionais ao poder de tributar. Com tal interpretação, seria possível dar 
sentido firme à expressão normas gerais de direito tributário, prestigiaremos a Federação, a autonomia 
dos Municípios e o princípio da isonomia das pessoas políticas de direito constitucional interno, além de 
não desprezar art. 146, III, a e b da Constituição (Direito Tributário, linguagem e método. São Paulo: 
Noeses, 2009. p. 360 et seq.). 

185  Restituição de tributos indevidos por compensação. Cadernos de Direito Tributário e Finanças Públicas - 
v. 3 n. 11 abr./ jun. 1995: Revista dos Tribunais, 1995, p. 254.  
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1.5.  A questão da nomenclatura  

Neste tópico será levantada a discussão doutrinária acerca da problemática 

expressão repetição de indébito tributário, bem como se demonstrará o porquê da opção 

pelo vocábulo restituição de tributos inconstitucionais neste trabalho. 

Grosso modo, a controvérsia sobre nomenclatura do instituto sob análise cinge-se à 

divisão doutrinária pautada na natureza jurídica da relação de restituição de tributos, vista 

no item 1.2. Observe-se.  

De um lado, aparece a posição que tem como expoente Paulo de Barros 

Carvalho, 186  para quem o instituto em questão caracteriza figura própria do direito 

tributário. Em sentido oposto, coloca-se Gilberto Ulhôa Canto, 187  que está à frente 

daqueles que pensam ser a repetição de indébito figura estranha ao direito tributário. 

Acompanhando essa linha, aparece Alfredo Augusto Becker,188 seguido de numerosos 

adeptos, afirmando que o indébito constitui prestação de fato. 

Pois bem. Para a primeira linha de pensamento, não há problema algum na 

utilização da expressão repetição de indébito tributário ou restituição de tributo, afinal 

assume-se a natureza tributária da relação de restituição de tributos. Todavia, esta 

nomenclatura é totalmente inadmissível para aqueles que pregam pela natureza não 

tributária do instituto. Nesse último sentido, manifesta-se, por exemplo, Luciano Amaro, 

ao asseverar que o indébito “não se cuida de tributo, mas de valores recolhidos 

indevidamente a este título”. 189  Na prática, alega o jurista, ocorre seja um ato 

administrativo de lançamento irregular, seguido de pagamento pelo contribuinte, seja 

pagamento espontâneo do contribuinte (autolançamento) irregular. Sempre há, destarte, 

uma irregularidade. Por essa razão, ao seu sentir, repetição de indébito tributário 

caracteriza-se como expressão que se reporta a falso rótulo atribuído pelo CTN, e não ao 

conteúdo do instituto.190  

Todavia, parece descabido o rigor daqueles que criticam as expressões repetição de 

indébito tributário, tributo indevido ou tributos inconstitucionais, por se tratarem de falsos 

rótulos, para usar a expressão proposta por Luciano Amaro. Isto porque o significado da 

                                                
186  Curso de Direito Tributário. 22. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 526. 
187  Apud CERQUEIRA, Marcelo Fortes de. Repetição do Indébito Tributário. São Paulo: Max Limonad. 2000, 

p. 235-237. 
188  Teoria Geral do Direito Tributário. 4. ed. São Paulo: Marcial Pons, 2007, p. 335-336.  
189  Direito Tributário Brasileiro. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 445. 
190  Ibid., p. 446. 
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expressão não deve resultar em interpretação literal/restritiva, mas sim ampla, lembrando 

fenômeno jurídico que se nomina, o qual, de fato, comporta situação aparentemente 

paradoxal. 

Nada mais próprio que conceder uma nomenclatura aparentemente paradoxal para 

um instituto que, por sua formação no direito, comporta situação paradoxal.  

Com efeito, as expressões indébito tributário, tributo indevido e tributo 

inconstitucional encontram-se consagradas na legislação, na doutrina e na jurisprudência, 

cumprindo a função de bem representar o instituto a que se referem. Ademais, levar a 

problemática da nomenclatura às últimas consequências poderia culminar em situações 

absurdas, como não poder utilizar, por exemplo, a expressão leis inconstitucionais, pois 

leis devem obedecer à Constituição, e se não o fizerem, não são leis.191 

É dessa forma que se coloca Hugo de Brito Machado. O autor argumenta que o 

tributo indevido nada mais é do que aquilo que foi pago a título de tributo, mas sem justo 

lastro jurídico que lhe desse embasamento. Ou seja, não poderia ter sido exigido. 

Consequentemente, como restituição de tributo indevido “designa-se a restituição de 

quantias pagas a título de tributo e que na verdade não são devidas como tal.”192  

Neste diapasão, igualmente Brandão Machado não deixou dúvidas em sua 

manifestação sobre o tema, com a qual há de se concordar. Primeiramente, o distinto 

jurista ensina que o rigor lógico da linguagem não pode caracterizar barreira para a 

designação de conceitos falsos ou irreais com a mesma nomenclatura empregada para 

anunciar conceitos verdadeiros ou reais.193 Assim, o autor conclui que, com relação às 

expressões pagamento indevido e tributo indevido, “se todo pagamento pressupõe uma 

obrigação, basta qualificar de indevido o pagamento para se ter por inexistente a obrigação. 

Da mesma forma, basta adjetivar como indevido o tributo para se identificar o conceito, 

não obstante despido da legitimidade que têm os tributos devidos.”194 

 Assim, percebe-se que a tão debatida questão doutrinária sobre a nomenclatura do 

instituto objeto desse trabalho tem como premissa a posição adotada sobre a natureza 

jurídica do mesmo fenômeno. A parcela dos juristas que prega pela natureza tributária não 

                                                
191  Cf. MELLO, Antônio Carlos de Martins. O Indébito Tributário e sua Recuperação. In: MACHADO, Hugo 

de Brito (Coord.). Repetição do Indébito e Compensação no Direito Tributário. São Paulo: Dialética; 
Fortaleza: Instituto Cearense de Estudos Tributário, 1999, p. 34. 

192  Comentários ao Código Tributário Nacional – Artigos 139 a 218, - Volume III. São Paulo: Atlas, 2005, p. 
385. 

193  Repetição do indébito no direito tributário. In: ______ (Org.). Direito Tributário – estudos em 
homenagem ao Prof. Ruy Barbosa Nogueira. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 75-76. 

194  Ibid., p. 76. 
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vê problema na nomenclatura utilizada pelo direito posto. A seu turno, aqueles que 

entendem pela natureza não tributária sentem-se obrigados a, por coerência, negar a 

possibilidade de falar em tributo indevido e suas derivações.  

 Entretanto, parece que, mesmo diante dessa última vertente de pensamento, não 

seria o caso de abominar as expressões repetição de indébito, restituição de tributos, etc., 

pois não é necessário que o jurista se torne refém da linguagem em casos como esse, em 

que há expressão consagrada pelo direito, que representa claramente o objeto a que diz 

respeito.   

 Por fim, é preciso ressaltar que muito embora ao longo da exposição tanto repetição 

de indébito inconstitucional, como devolução de tributo inconstitucional e restituição de 

tributo inconstitucional sejam designações utilizadas, tem-se que a que melhor reflete o 

instituto é esta última.  

Com relação ao nome repetição de indébito inconstitucional, percebe-se que 

normalmente a expressão repetição de indébito vem atrelada a questões 

infraconstitucionais que maculam a relação jurídica e, por conseguinte, o pagamento do 

tributo. Ademais, a expressão completa repetição de indébito inconstitucional é 

redundante, pois tanto indébito quanto inconstitucional qualificam o vício em questão. Por 

sua vez, devolução de tributo inconstitucional não seria a melhor escolha, à medida que, ao 

se falar em devolução, imediatamente se pensa no gênero no qual a restituição de impostos 

se insere, conjuntamente com o reembolso, como visto no item “a” da Introdução deste 

trabalho. Resta, assim, a nomenclatura restituição de tributos inconstitucionais como 

sendo a mais capaz de simbolizar o fenômeno sob estudo, levando em consideração o rigor 

científico necessário, mas, ao mesmo tempo, sem cair em exageros de rigidez linguística 

que enjaulem as manifestações sobre o tema.   
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Capítulo 2.  

NORMA PADRÃO DA RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS 

INCONSTITUCIONAIS  

Sumário: 2.1. Hipótese normativa da restituição de tributo 
inconstitucional: o pagamento indevido. 2.2. Declaração de 
inconstitucionalidade: pressuposto para o direito à restituição do 
indébito. 2.2.1. Controle de constitucionalidade principal (concentrado 
e abstrato). 2.2.2. Controle de constitucionalidade incidental (difuso e 
concreto). 2.2.2.1. Súmula vinculante. 2.2.2.2. Repercussão geral. 
2.2.2.3. Resolução do Senado. 2.2.3. Modulação de efeitos.  
2.1.2.4. Controle de constitucionalidade pela Administração.  
2.3. Consequente normativo da restituição de tributo inconstitucional. 
2.3.1. Legitimidade ativa na ação de repetição de indébito.  
2.3.1.1. Restituição de tributos segundo o artigo 166 do Código 
Tributário Nacional. 2.3.1.1.1. Posição da jurisprudência sobre a 
questão. 2.3.1.1.1.1. Legitimidade ativa do “contribuinte de direito” na 
visão do STJ. 2.3.1.1.1.2. Legitimidade ativa do “contribuinte de fato” 
na visão do STJ. 2.3.1.1.2. Crítica do artigo 166 do CTN e à 
jurisprudência dos tribunais superiores acerca da responsabilidade 
ativa para a restituição de tributos. 2.3.1.1.3. Repercussão jurídica do 
tributo: responsabilidade e substituição tributária. 2.3.2. Legitimidade 
passiva. 2.3.3. Quantum restituível. 

 

Neste capítulo serão pormenorizadamente destrinchados todos os elementos da 

norma padrão da restituição de tributos inconstitucionais. 

De pronto assegura-se que, para tanto, se falará em norma padrão, antecedente e 

consequente normativo, regra-matriz de incidência tributária, elementos da regra-matriz 

etc. Por essa razão, tais ideias serão definidas em breve síntese, para que se possa 

efetivamente adentrar no estudo da restituição de tributos inconstitucionais, fazendo uso de 

tais instrumentos de análise.  

Pois bem. No âmbito do direito tributário, o jurista frequentemente se depara com 

inúmeros textos instituidores de tributos, os quais trazem diversas regras sobre as exações. 

Com o intuito de facilitar e aperfeiçoar os estudos fiscais, Paulo de Barros Carvalho propõe 

que, nesses casos, seja composta pelo jurista a regra-matriz de incidência tributária, a qual 

constitui uma forma de ver norma jurídica geral e abstrata (abrangente com relação a seus 

destinatários e aplicável a várias situações possíveis e futuras), contendo todos os 

elementos imprescindíveis para a gênese do tributo, vale dizer: i) qual a situação faz nascer 

a obrigação de recolher tributo, ou seja, o fato gerador (critério material); ii) em que local 
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ocorre o nascimento (critério espacial); iii) quando ela surge (critério temporal); iv) quem 

deve pagar a quem (critério pessoal); v) e quanto deve ser recolhido (critério quantitativo). 

Os três primeiros critérios constam do antecedente da regra-matriz, em que o legislador 

elege atributos que julga importantes para fazer nascer o fato jurídico tributário; enquanto 

os dois últimos aparecem no consequente normativo, aspecto na norma jurídica que 

permite a identificação dos dois sujeitos envolvidos na relação jurídica e seu objeto.195 

Lembre-se que, como visto no item 1.3, toda norma possui feição dual, em que “se o 

antecedente, então deve ser consequente”.  

Esse esquema de estudo das normas jurídicas pode ser adaptado para outras 

situações que não as leis que fundam tributos a serem levados aos Cofres Públicos pelos 

contribuintes. Contudo, e sempre tendo em vista a precisão da linguagem do discurso 

científico, opta-se aqui justamente por deixar a nomenclatura regra-matriz de incidência 

tributária para as normas jurídicas cujo conteúdo é a instituição imposições tributárias. 

Para a norma geral e abstrata que prevê que, dado o fato da cobrança e do pagamento 

indevido (antecedente normativo), deve ser feita a restituição dos respectivos valores pelo 

ente tributante (consequente normativo), utilizar-se-á a expressão norma padrão da 

restituição de tributos.  

Sintetizando a norma de restituição de tributos, são sempre valiosas as palavras de 

Paulo de Barros Carvalho:  
Muitas vezes a importância recolhida a título de tributo é indevida, quer por 
exceder o montante da dívida real, quer por ter sido o crédito tributário 
desconstituído em virtude de estar em desacordo com sistema pátrio. Nesse caso, 
assegura o ordenamento jurídico a devolução daquilo que o contribuinte pagou 
indebitamente. Fá-lo mediante norma geral e abstrata cuja hipótese descreve, em 
caráter conotativo, o pagamento indevido, prescrevendo, no consequente, uma 
relação jurídica obrigacional em que o Fisco ocupará o pólo passivo, assumindo 
o dever de restituir o indébito, enquanto o contribuinte figurará como sujeito 
ativo, com o direito de exigir o cumprimento desta restituição. Diferentemente 
do que ocorre na obrigação tributária, o contribuinte é credor na relação ora 
examinada. O Fisco encontra-se no pólo passivo do vínculo obrigacional, 

                                                
195  Nas palavras de Paulo de Barros Carvalho, a regra-matriz de incidência (ou norma-padrão de incidência, 

ou, ainda, norma tributária em sentido estrito) é constituída da seguinte maneira: “Sua hipótese prevê o 
fato de conteúdo econômico, enquanto o conseqüente estatui vínculo obrigacional entre o Estado, ou 
quem lhe faça as vezes, na condição de sujeito ativo, e uma pessoa física ou jurídica, particular ou 
pública, como sujeito passivo, de tal sorte que o primeiro ficará investido do direito subjetivo público de 
exigir, do segundo, o pagamento de determinada quantia em dinheiro. Em contrapartida, o sujeito passivo 
será cometido do dever jurídico de prestar aquele objeto. […] Identificamos no descritor da norma, um 
critério material (comportamento de uma pessoa, representado por verbo pessoal e de predicação 
incompleta, seguido pelo complemento), condicionado no tempo (critério temporal) e no espaço (critério 
espacial). Já na conseqüência, observaremos um critério pessoal (sujeito ativo e sujeito passivo) e um 
critério quantitativo (base de cálculo e alíquota)” (CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário, 
linguagem e método. São Paulo: Noeses, 2009, p. 532-533). 
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possuindo o dever de cumprir uma prestação pecuniária para com o 
contribuinte.196  
 

Vistos os instrumentos teóricos que embasam a estrutura analítica deste capítulo, já 

é possível apontar as principais discussões que serão enfrentadas nos próximos itens.  

Quanto à hipótese normativa da restituição de indébito, será avaliado o momento 

em que surge o direito de o contribuinte promover procedimento para reaver o tributo 

declarado inconstitucional, tendo em vista o procedimento prévio de declaração de 

inconstitucionalidade pelo controle de principal (concentrado e abstrato) e pelo controle 

incidental (difuso e concreto). Ainda neste âmbito, serão feitas considerações sobre as 

peculiaridades que a repercussão geral, a resolução do Senado Federal, a súmula vinculante 

e a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade trouxeram ao direito 

tributário, particularmente ao fenômeno da restituição de tributos inconstitucionais. Por 

último, a atenção será voltada para o problema da declaração de inconstitucionalidade na 

esfera administrativa, quer dizer, pelos Tribunais Administrativos competentes para 

julgamento da matéria tributária municipal, estadual ou federal. Com isso, alcançar-se-á a 

conclusão sobre a possibilidade ou não de o procedimento para a retirada do fundamento 

de validade do pagamento, transformando-o em pagamento indevido, critério material do 

antecedente normativo da restituição de tributos inconstitucionais, ocorrer no âmbito do 

processo administrativo.  

No tocante ao consequente da norma padrão de restituição de tributos 

inconstitucionais, o cerne da exposição consistirá em averiguar quem são os sujeitos ativo 

e passivo da relação de indébito.  

Este ponto torna-se bastante controverso quando da existência de certos institutos 

na relação jurídica tributária que antecede o direito de restituição, ou seja, naquela relação 

jurídica que levou ao pagamento de tributo posteriormente tido como indevido, tais como a 

responsabilidade e a substituição tributária. Igualmente o ponto dos “tributos indiretos” por 

implicarem em “repercussão econômica” do imposto, nos termos do artigo 166 do Código 

Tributário Nacional, constituirá objeto de análise. Em outras palavras, quem é a pessoa 

legitimada para requerer a devolução de tributos declarados inconstitucionais? É o que se 

buscará responder.  

                                                
196  Direito Tributário, Linguagem e Método. São Paulo: Noeses, 2009, p. 475. 
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Ao final do segundo capítulo, o aspecto quantitativo da restituição de tributos estará 

sob foco, ou seja, a questão do quantum a ser restituído àquele que efetuou o pagamento 

indevido será o ponto de abordagem essencial. 

2.1.  Hipótese normativa da restituição de tributo inconstitucional: o pagamento 

indevido 

A importância da atenção despendida sobre o pagamento indevido, decorrente da 

ilícita cobrança de tributo por lei inconstitucional, é clara: sem pagamento, não haverá 

direito a repetição de indébito, pois o primeiro é que fundamentará o segundo.197 Ou, como 

bem percebeu Rafael Navas Vazques, catedrático da Universidade de Cádiz, no plano 

lógico a devolução está necessariamente subordinada ao ingresso.198 Inclusive, é certo que 

o pagamento indevido é o único e absoluto requisito para que surja o direito de o 

contribuinte reaver importâncias indevidamente despendidas a título de tributo.199 

Em poucas palavras, o pagamento indevido pode ser definido como aquele 

pagamento feito a maior erroneamente, ou seja, em montante excedente ao tributo devido 

pelo contribuinte, ou ainda pode ser o pagamento referente a crédito tributário 

desconstituído, tendo em vista a sua desconformidade com a ordem jurídica. Não se 

confunde, assim, com o pagamento, que “é a prestação que o devedor, ou alguém por ele, 

faz ao sujeito pretensor, da importância pecuniária correspondente ao débito do tributo”.200  

Veja-se que o pagamento em si é algo do mundo fenomênico, já sua qualificação no 

direito advém das normas jurídicas, que o rotularão como devido ou indevido. 

                                                
197  Faz-se mister realçar, como fez Luciano Amaro, que nem só de pagamento indevido vive a restituição de 

tributos. Isto porque outras formas extintivas da obrigação tributária podem ter sido efetuadas com base 
em lei inconstitucional, como a compensação ou a conversão do depósito em renda. (Direito Tributário 
Brasileiro. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 35). Contudo, é certo que todos os apontamentos feitos no 
decorrer da exposição sobre o pagamento indevido devem ser aplicados, fazendo os devidos ajustes, às 
outras hipóteses de extinção da obrigação tributária. 

198  La devolución de los ingresos tributarios. Madrid: Editorial Civitas S.A., 1992, p. 18.  
199  Assim se manifestou o STJ. Registre-se: INFORMATIVO STJ DE 21/02/2012. “É cabível a repetição do 

indébito tributário no caso de pagamento de contribuição para custeio de saúde considerada 
inconstitucional em controle concentrado, independentemente de os contribuintes terem usufruído do 
serviço de saúde prestado pelo Estado. A declaração de inconstitucionalidade de lei que instituiu 
contribuição previdenciária é suficiente para justificar a repetição dos valores indevidamente recolhidos. 
Além do mais, o fato de os contribuintes terem usufruído do serviço de saúde prestado pelo Estado não 
retira a natureza indevida da exação cobrada. O único pressuposto para a repetição do indébito é a 
cobrança indevida de tributo, conforme dispõe o art. 165 do CTN. Precedente citado: AgRg no REsp 
1.206.761-MG, DJe 2/5/2011. AgRg no AREsp 242.466-MG, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 
27/11/2012.” 

200  CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário, linguagem e método. São Paulo: Noeses, 2009, p. 470. 
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Para a aferição da conformidade ou não de um pagamento de tributo com a ordem 

jurídica, é preciso recordar que o pagamento tem um fundamento de validade imediato, 

que é a lei, e o fundamento de validade mediato, que é a Constituição. O pagamento será 

devido quando se enquadrar perfeitamente a ambos os fundamentos de validade. De outro 

lado, será indevido o pagamento quando for incompatível com a previsão legal que o 

institui, ou quando, apesar de compatível com a lei, esta confronta o texto constitucional. 

“Ou seja, um pagamento será indevido se houver vício: a) no ato que materializa a 

exigência (auto de infração, pagamento espontâneo, etc.); ou b) na lei em que se apoia.”201 

No primeiro caso, tem-se a ilegalidade, enquanto no segundo a inconstitucionalidade da 

exação. 

Contudo, conforme o corte metodológico efetuado no início deste trabalho, somente 

o pagamento indevido em função de vício na lei em que se embasa é que será, aqui, objeto 

de estudo.  

Para bem compreender o fenômeno sob análise, cumpre também ter em mente que 

“repetição de indébito é relação processual que supõe o termo do ciclo de positivação do 

direito tributário.”202  

Isto porque a relação tributária – em que o contribuinte tem o dever de levar 

montante a título de tributo aos cofres públicos por ter incorrido na hipótese de incidência 

prevista por lei como bastante para o nascimento do direito fazendário – havia se finalizado 

com o pagamento do tributo. Em outros dizeres, o pagamento é fato extintivo do crédito 

tributário. Este ciclo, no caso da restituição de tributos, é reaberto, na via judicial ou 

administrativa, dando início, assim, a novo processo de positivação do direito em torno da 

relação do indébito tributário. Dessa forma, o que era fato extintivo da relação de crédito 

do Fisco passa a ser, “num segundo momento, fato gerador de débito do Fisco.”203  

Quando se fala em ciclo ou processo de positivação, refere-se à forma como o 

direito efetivamente juridiciza os eventos que ocorrem no mundo. Explicando mais 

detidamente, tem-se que as previsões legais gerais e abstratas são insuficientes para que o 

Direito interfira nas condutas intersubjetivas e as regule deonticamente, o que constitui seu 

escopo por excelência. Em razão desta incapacidade de atingir os fins propostos pelo 

                                                
201  GRECO, Marco Aurélio; PONTES, Helenilson Cunha. Inconstitucionalidade da lei tributária – Repetição 

de indébito. São Paulo: Dialética, 2002, p. 39. 
202  CONRADO, Paulo César. Repetição de Indébito Tributário: definição. In: CEZAROTI, Guilherme (Coord.). 

Repetição de Indébito Tributário. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 18. 
203  SANTI, Eurico Marcos Diniz. Decadência e Prescrição no Direito Tributário. São Paulo: Max Limonad, 

2004, p. 71. 
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direito tão somente com preceitos abertos contidos na lei, torna-se imprescindível a 

existência de um processo de positivação, mediante o qual estas normas gerais e abstratas 

ganham concretude ao serem produzidas normas individuais e concretas nela baseadas, 

constituindo em fato jurídico os eventos ocorridos no mundo.  

Neste processo de positivação que se dá com a incidência da norma jurídica, o 

papel do ser humano é inexorável. Como muito bem destaca Gabriel Ivo, “a presença 

humana é encontrada não só no plano da ciência, mas, também, na constituição do objeto 

do Direito.” 204  Com base nessa assertiva, o autor explica que a característica da 

incondicionalidade da incidência não prescinde do homem, que é justamente quem 

promove a incidência da norma jurídica pela linguagem. 

Não poderia ser diferente, afinal, o que incide sobre os eventos do mundo são as 

normas jurídicas, significações construídas a partir dos textos jurídicos, o produto da 

interpretação. Essa interpretação é feita pelo ser humano, em seu intelecto. 

Consequentemente, o homem, sendo responsável pela interpretação para criação de normas 

jurídicas, é também o responsável pela incidência. É por essas razões que Paulo de Barros 

Carvalho afirma que “as normas jurídicas não incidem por força própria”205, mas sim são 

incididas pelos homens ao subsumirem o fato à norma.  

Ante o exposto, entende-se que fenomenologia da incidência ou positivação das 

normas jurídicas é o processo, segundo o qual, verificado, num determinado ponto no 

espaço e numa específica unidade de tempo, o evento descrito na hipótese da norma e 

constituído, pelo aplicador, em fato jurídico mediante o emprego da linguagem reputada 

competente pelo ordenamento, projetam-se os efeitos prescritos em seu comando.  

Exemplificando este fenômeno e já alcançando a relação de indébito tributário, 

observa-se que existe no ordenamento jurídico brasileiro uma norma geral determinando 

que na hipótese de serem cobrados e pagos tributos indevidamente, estes deverão ser 

restituídos pelo ente que os recebeu.  

Muito embora essa norma seja imprescindível para a relação de indébito tributário, 

ela é insuficiente para concretizar a efetiva devolução dos montantes indevidamente 

recolhidos pelo contribuinte. 

Desta maneira, em face da norma geral e abstrata determinando o dever de 

restituição em caso de pagamento indevido de tributos, o sujeito passivo da obrigação 

tributária, que teve seu patrimônio tocado ilegitimamente, deverá forçar a movimentação 
                                                
204  A incidência da norma jurídica. O cerco da linguagem. Revista de Direito Tributário nº 79, p. 188. 
205  CARVALHO, Paulo de Barros. Fundamentos Jurídicos da Incidência. 8. ed. São Paulo: Saraiva. 2010, p. 9.  
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da máquina jurídica para que seja reconhecido que, no seu específico caso, em 

determinadas coordenadas de espaço e tempo, foi feito pagamento de tributo indevido. 

Com isso, ele vai conseguir que seja expedida norma individual e concreta afirmando a 

existência do pagamento indevido e determinando que o Poder Público devolva o que fora 

levado aos Cofres Públicos sem amparo jurídico.  

Nota-se que uma característica peculiar da relação de débito do fisco, nascida com 

o fato do pagamento indevido, é que sempre depende de uma atitude inicial do contribuinte 

para existir. Nesse sentido, são três as vias que o contribuinte pode utilizar para a 

constituição do pagamento indevido: i) judicial (petição inicial); ii) administrativa 

(requerimento); iii) extraestatal (registros contábeis de débito, e sua extinção pela 

compensação). Todavia, apesar de depender da atividade inaugural do contribuinte, o que 

constitui o fato do pagamento indevido é a sentença judicial ou decisão administrativa 

concretizando o pagamento como indevido.206  

Portanto, a restituição de tributos nunca irá operar ex officio, sempre dependendo do 

contribuinte para fazer com que o sistema jurídico expeça norma individual e concreta 

determinando o dever de o Fisco lhe restituir o que fora pago a título de tributo. 

Diante desses pressupostos, como percebeu Marcelo Fortes de Cerqueira, a 

repetição de indébito pode ser estudada em dois planos: no plano normativo, onde se 

encontram os fundamentos constitucionais e infraconstitucionais da restituição de tributos, 

bem como a norma padrão da restituição de tributos (geral e abstrata) e a norma individual 

e concreta dela derivada;207 e no plano fático, em que aparece o evento do pagamento 

indevido (antecedente da norma individual e concreta da repetição).208  

Pois bem. Por qualquer incompatibilidade entre a norma geral e abstrata instituidora 

do tributo (regra-matriz de incidência tributária) e seu fundamento mediato (a 

Constituição), haverá pagamento indevido, porque inconstitucional, efetuado pelo 

                                                
206  CONRADO, Paulo César. Repetição de Indébito Tributário: definição, condições e efeitos. In: CEZAROTI, 

Guilherme (Coord.). Repetição de Indébito Tributário. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 15 e 16. Ver 
também CONRADO, Paulo Cesar e SANTI, Eurico Marcos Diniz. Controle Direito de Constitucionalidade 
e Repetição de Indébito. Revista Dialética de Direito Tributário nº 86, nov. 2002, p. 29. 

207  “Esta norma individual e concreta da repetição de indébito, judicial ou administrativa, conterá no seu 
conseqüente a relação jurídica intranormativa de devolução e no sei antecedente o fato jurídico do 
pagamento indevido.” (CERQUEIRA, Marcelo Fortes de. Repetição do Indébito Tributário. São Paulo: Max 
Limonad. 2000, p. 261. 

208  Id. Extinção da obrigação Tributária: Compensação e Repetição de Indébito. In: SANTI, Eurico Marcos 
Diniz de (Coord.). Curso de Especialização em Direito Tributário– Homenagem ao Professor Paulo de 
Barros Carvalho. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 378. Registre-se que autor entende que também o fato 
jurídico tributário encontra-se no âmbito do mundo fenomênico (antecedente da norma individual e 
concreta da repetição de indébito). 
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contribuinte ou responsável, dando direito à restituição.209 O pagamento, antes tido pelo 

sistema como devido, com a declaração de inconstitucionalidade é rotulado como 

indevido.  

Nesse sentido, é possível encontrar manifestações do Superior Tribunal de Justiça, 

como a constante da seguinte ementa:  
O efeito ex tunc do controle concentrado de constitucionalidade, bem como a 
presunção de validade constitucional da norma jurídica que ensejou a tributação 
reveste de regularidade o pagamento efetuado no período em que ainda não 
expurgada do ordenamento jurídico. A inconstitucionalidade da norma jurídica 
que veicula a regra matriz de incidência tributária, uma vez declarada, implica o 
"fato jurídico ensejador da configuração do débito do fisco" qual o pagamento 
indevido do tributo, sendo certo que o contribuinte pode optar: (i) pela 
compensação tributária, sujeitando-se, contudo, às condições estabelecidas na lei 
autorizativa, ou (ii) pela repetição do indébito (sem quaisquer restrições, somente 
as de ordem processual). (EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 871.152/SP).210 
 

Ocorre que a inconstitucionalidade de um ato normativo, que dará ensejo ao 

reconhecimento de que pagamentos efetuados como tributos foram, na realidade, 

indevidos, não surge imediata e automaticamente no direito. 

A inconstitucionalidade, isso sim, deverá ser reconhecida por órgão jurisdicional 

habilitado pelo sistema jurídico para tanto. Sobre este ponto, tradicionalmente outorga-se 

ao Poder Judiciário a competência institucional para proferir juízo sobre a invalidade ou 

validade das normas jurídicas. 

Com efeito, enquanto não submetidas à decisão final do Judiciário todas as normas 

têm sua validade presumida.211 Inclusive, é nessa presunção da validade que se funda a 

imperatividade das normas jurídicas. Por esta razão, não cabe a restituição de tributo antes 

de reconhecida sua inconstitucionalidade, pois esta será constitucional presumivelmente, e, 

portanto, também os pagamentos efetuados a título de tributos serão válidos de forma 

presumida.212  

Desse modo, a inconstitucionalidade da lei instituidora da exação tributária, 

declarando os pagamentos efetuados como indevidos, caracteriza pressuposto da hipótese 

                                                
209  Vale realçar que também normas gerais e abstratas que não instituam o tributo, mas que demarquem 

outras disposições tributárias, como prazos decadenciais ou prescricionais, podem ser declaradas 
inconstitucionais, dando origem a tributos pagos indevidamente e, por conseguinte, no dever de o Estado 
restituí-los. 

210  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Embargos de Declaração no Agravo Regimental nos Embargos de 
Declaração no Recurso Especial 871.152/SP. Relator: Ministro Luiz Fux. Julgamento: 3 ago. 2010. 
Órgão Julgador: Primeira Turma. Publicação: DJe 19 ago. 2010. 

211  Cf. GRECO, Marco Aurélio; PONTES, Helenilson Cunha. Inconstitucionalidade da lei tributária – 
Repetição de indébito. São Paulo: Dialética, 2002, p. 19. 

212  As modalidades de declaração de inconstitucionalidade possíveis de serem proferidas em nosso sistema 
jurídico serão destrinchadas mais à frente. 
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de incidência da norma geral e abstrata de devolução de tributos que se propõe, aqui, 

estudar. Noutros termos, para a restituição de tributos inconstitucionais, anteriormente ao 

próprio procedimento da restituição, faz-se necessário um procedimento intermediário, de 

natureza instrumental. 

Contudo, sobre esse ponto, cumpre salientar que não é a decretação de invalidade 

em si que faz com que nasça o direito à repetição de indébito. O reconhecimento da 

inconstitucionalidade, isto sim, faz com que desapareça o fundamento de validade da 

norma individual e concreta que serviu de base para o pagamento indevido, o qual, por sua 

vez, possui o efeito de fazer nascer o direito à repetição de indébito.213 Vê-se que o 

pagamento indevido, derivado de lei de cobrança tributária inconstitucional, é requisito 

para o nascimento da obrigação da devolução de indébito. Esta conclusão se coaduna com 

a imprescindibilidade da declaração de inconstitucionalidade do ato normativo para o 

advento do dever de restituir, porém elucidando que, na verdade, é a norma individual e 

concreta de pagamento expedida pelo contribuinte, com base na lei declarada inválida, que 

fundamenta o dever estatal de restituir. Vale dizer, é o pagamento indevido, ocorrido no 

plano fático e relatado na norma individuas e concreta, que dá causa ao dever de restituir. 

Afinal, o pagamento extingue a obrigação tributária, mas não retira a norma individual e 

concreta do sistema. Esta norma passa a ser inválida, após a declaração de 

inconstitucionalidade, dando ensejo ao dever do Estado em restituir o ilicitamente 

arrecadado.  

Esta explicação é preciosa para o estudo ora proposto. Isto porque fica realçado que 

pouco importa que a norma geral e abstrata veiculada pela lei seja declarada 

inconstitucional, para fins de restituição tributária, se não houve norma individual e 

concreta nela baseada, ou seja, se não houve lançamento, autolançamento ou cumprimento 

de dever instrumental. Com isso, evidencia-se que o sujeito passivo da obrigação tributária 

deve ter sofrido efetiva cobrança ilícita de tributo para que tenha direito à restituição, o que 

só acontece por intermédio de inserção de norma individual e concreta de pagamento 

fundamentado na lei declarada inconstitucional, de onde ficará caracterizado o pagamento 

indevido, capaz de aperfeiçoar o pedido de restituição.214 

                                                
213  Cf. CERQUEIRA, Marcelo Fortes de. Repetição de Indébito Tributário. São Paulo: Max Limonad. 2000, p. 

331. 
214  Foi o que também deixou claro Luciano Amaro, ao dizer que “ter o sujeito ativo cobrado tributo indevido, 

se, por um lado, não é necessário ao exercício do direito à restituição, por outro também não; e suficiente 
para tanto. O que, em qualquer situação é necessário é o pagamento, sendo indiferente que tenha sido 
efetuado porque houve cobrança ou porque alguém, sem nenhuma ação do Fisco, procedeu aí 
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Nestes termos, conclui-se que a declaração de inconstitucionalidade da regra-matriz 

de incidência não tem o condão de, por si só, retirar da ordem jurídica as regras inferiores 

nela fundamentadas. Será necessário que o pagamento indevido seja reconhecido 

formalmente, por linguagem jurídica competente, em ação movida pelo interessado 

(administrativa ou judicial). 

Dar-se-á, portanto, a restituição de tributos inconstitucionais mediante os seguintes 

passos: i) pagamento de tributo inteiramente legal, que não justifica então nenhum pleito 

de restituição; ii) ato intermediário transformador do pagamento devido em pagamento 

indevido, por declaração de inconstitucionalidade em controle principal (abstrato e 

concentrado) ou em controle incidental (concreto e difuso); iii) procedimento de 

restituição, o qual se funda no passo antecedente.  

O ato intermediário (ii) será tratado nos próximos itens deste capítulo, quando serão 

analisadas as formas que o direito brasileiro estabelece para a declaração de 

inconstitucionalidade de atos normativos, bem como alguns institutos (repercussão geral, 

resolução do senado e súmula vinculante e modulação de efeitos) que acarretam em 

consequências diretas na possibilidade de constituição do pagamento indevido e, por 

conseguinte, influenciam no direito dos contribuintes à restituição de tributos 

inconstitucionais. A seu turno, o procedimento de restituição será contemplado 

posteriormente, no Capítulo 4.   

2.2.  Declaração de inconstitucionalidade: pressuposto para o direito à restituição 

do indébito 

 Como brevemente apontado no item 1.1.3, o Brasil teve, desde o início da 

República, influência do sistema norte-americano de controle de constitucionalidade das 

leis. Nesta toada, a competência para a apreciação da validade das leis perante a 

Constituição foi conferida a todo e qualquer magistrado, que a declararia como preliminar 

no caso concreto, com efeitos retro-operantes, atingindo somente as partes integrantes da 

lide. Esse modelo será doravante tratado como “controle incidental (difuso e concreto).” 

Entretanto, com o advento da Emenda Constitucional n. 16, de 6 de dezembro de 

1965, essa influência foi mitigada por elementos típicos do controle de constitucionalidade 

austríaco (ou continental europeu), no qual a competência da jurisdição constitucional fica 
                                                                                                                                              

recolhimento indevido a título de tributo.” (Direito Tributário Brasileiro. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 
1997, p. 448-449). 
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restrita a um único tribunal, que a declarará a inconstitucionalidade em ação direta e 

principal, cujo acórdão gerará efeitos prospectivos contra todo e qualquer cidadão. A 

nomenclatura que será utilizada para apontar esse modelo é “controle principal 

(concentrado e abstrato)”.  

As nuances de cada um desses modelos foram contempladas pela Constituição de 

1988, criando uma combinação que levou grande parte dos constitucionalistas a afirmar a 

existência de um controle de constitucionalidade “misto” ou “híbrido” no direito 

brasileiro.215  

2.2.1.  Controle de constitucionalidade principal (concentrado e abstrato)  

Na Constituição de 1988, o controle principal (concentrado e abstrato) foi o modelo 

prestigiado pelo sistema jurídico, levando doutrinadores como Zeno Veloso a admitir que 

“o controle abstrato passou a ser a regra, e o controle incidental teve reduzidas, 

significativamente, a sua importância e amplitude.”216  

Em relação ao prestigiado controle de constitucionalidade principal,217 o primeiro 

ponto importante a ser realçado é que se trata de sistemática em que a jurisdição atua com 

a finalidade de tutelar a ordem constitucional por meio da solução de controvérsias sobre a 

legitimidade de uma norma jurídica considerada abstratamente, ou seja, não é levado em 

conta qualquer direito subjetivo, pois sequer existe suporte fático de incidência da norma 

jurídica contestada.  

Noutros termos, quando se fala em controle abstrato de normas, refere-se ao 

processo em que não existem partes processuais em sentido estrito, quer dizer, não existe 

uma lide em que os sujeitos pleiteiam a satisfação dos bens jurídicos pretendidos.218 Trata-

se, verdadeiramente, de processo objetivo, vale dizer, em que não há direitos subjetivos das 

                                                
215  Por todos, ver BARROSO, Luis Roberto, O controle de constitucionalidade no direito brasileiro. 4. ed. São 

Paulo, Saraiva. 2012, p. 64. 
216  Controle Jurisdicional de Constitucionalidade, 2. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2009. p. 53.  
217  Veja-se que o Brasil adotou unicamente o modelo austríaco no que tange ao controle direto de 

constitucionalidade. Isto porque, originalmente, esse modelo também conta com a via de exceção, pela 
qual um juiz, constando questão constitucional a ser resolvida, envia o processo para ser julgado 
diretamente pela Corte Constitucional.  

218  A legitimidade ativa para o controle principal encontra-se no artigo 103 da Constituição (Presidente da 
República; a Mesa do Senado Federal; Mesa da Câmara dos Deputados; Mesa de Assembleia Legislativa 
ou da Câmara Legislativa do DF; o Governador de Estado ou do DF; Conselho Federal da OAB; 
Procurador Geral da República; partido político com representação no Congresso Nacional; confederação 
sindical ou entidade de classe de âmbito nacional). 
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partes em questão, mas tão somente se quer assegurar a normatividade da Constituição e a 

coerência do sistema jurídico.  

Em segundo lugar, o controle dito principal tem como objeto único e exclusivo a 

averiguação da constitucionalidade da norma, mediante processo específico, dito 

principal.219 Esta espécie de controle é efetuada pela utilização de ações diretas de 

constitucionalidade ou de inconstitucionalidade (artigo 102, inciso I, alínea “a” da 

Constituição),220 diante de tribunal de cúpula da jurisdição ordinária ou de tribunal com 

atribuição específica de jurisdição constitucional. Assim, nas ações diretas de 

inconstitucionalidade, em que se busca a declaração de invalidade de lei, repita-se, para 

proteger a unidade do ordenamento e a autoridade da Constituição, esta pronúncia constitui 

o pedido da demanda, e não se admite desistência da ação constitucional. 

Assim, percebe-se que, no Brasil, a forma de apreciação abstrata e por via de ação 

direta/principal do ato normativo ocorre sob a forma de controle concentrado, em razão da 

centralização da competência para julgar a questão de constitucionalidade adstrita a um 

único órgão,221 vale dizer, o Supremo Tribunal Federal, cuja origem remonta à já citada 

Emenda Constitucional n. 16/65.  

Outra característica que deve sempre ser recordada é que a declaração de 

inconstitucionalidade proferida em controle principal (concentrado e abstrato) possui 

eficácia erga omnes (contra todos) e efeitos ex tunc (ou retro-operantes).  

Com relação à eficácia erga omnes, nada mais natural, à medida que o controle de 

constitucionalidade principal não se dirige a solucionar determinada lide entre as partes 

processuais. Como já dito, não há direitos subjetivos. Dessa forma, sendo declarada a 

inconstitucionalidade de norma, tal decisão deve valer para todos os administrados, 

independentemente de qualquer participação na ação direta que levou à decretação de 

invalidade da lei. 

                                                
219  Cf. RAMOS, Elival da Silva, Controle de Constitucionalidade no Brasil e Perspectivas de Evolução. São 

Paulo: Saraiva, 2010, p. 75. 
220  “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
 I - processar e julgar, originariamente: 
 a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória 

de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal; […]” 
221  Cf. FERREIRA FILHO, Manuel Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. 32. ed. São Paulo: Saraiva, 

2006, p. 38. A competência é do Supremo Tribunal Federal para julgar atos normativos federais e 
estaduais ADI; atos normativos federais em ADC; ou do Tribunal de Justiça estadual, nos termos do 
artigo 125, §2º CF: “cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou 
atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da 
legitimação para agir a um único órgão.” 
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Já no que tange aos efeitos ex tunc, trata-se de característica que remonta à questão 

da natureza da decisão de inconstitucionalidade, em que se nota uma controvérsia 

doutrinária.  

De um lado, encontra-se a doutrina clássica do direito constitucional que adota a 

experiência norte-americana, a qual crê que, sendo o ato inconstitucional nulo, a decisão 

que o reconhece como tal é declaratória. Assim, entende-se que sentença não constitui nem 

desconstitui direitos. Consequentemente, por ser declaratória, a eficácia temporal dessa 

sentença é ex tunc (retroativa).  

De outro lado, a doutrina kelseniana também visualiza o ato inconstitucional como 

anulável ex tunc, porém enfatizando que isso faz com que a decisão que o reconhece 

também o desconstitua, o desfaça. Portanto, a decisão possui caráter desconstitutivo ou, 

como alguns preferem, constitutivo negativo.222 Pontes de Miranda foi adepto desta 

opinião, justificando a natureza constitutiva negativa pelo fato de que, sem a declaração de 

inconstitucionalidade, o ato normativo continuaria produzindo efeitos jurídicos.223  

Foi esta última teoria a adotada pelo sistema jurídico brasileiro, cujos preceitos 

preservam as situações jurídicas abarcadas pelo ato jurídico perfeito, coisa julgada ou pelo 

direito adquirido, consolidadas durante a vigência da norma inconstitucional, porém 

permite que sejam atingidas as demais situações não abarcadas por esses institutos.224 

Além dos conhecidos efeitos ex tunc e erga omnes, as decisões proferidas pelo STF 

ao julgar ações constitucionais são dotadas de “efeito vinculante”, previsto no artigo 102, 

parágrafo 2º da Constituição, com a redação dada pela Emenda Constitucional n. 45, de 30 

de dezembro de 2004, in verbis:  
[…] as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, 
nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de 
constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, 
relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública 
direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. 
 

De fato, muitas dúvidas surgem a respeito da definição e do papel que desempenha 

o efeito vinculante, atributo trazido à ordem jurídica pela Emenda Constitucional n. 3, de 
                                                
222  Cf. FERREIRA FILHO, Manuel Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. 32. ed. São Paulo: Saraiva, 

2006, p. 39. 
223  A lição do renomado jurista foi destacada pelo Ministro Francuilli Neto no julgamento do REsp 

617.563/MG, p. 9. 
224  Cf. MUSSOLINI JÚNIOR, Luiz Fernando Extinção da obrigação Tributária: processo administrativo e 

judicial. In: SANTI, Eurico Marcos Diniz de (Coord.). Curso de Especialização em Direito Tributário– 
Homenagem ao Professor Paulo de Barros Carvalho, Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 331. Também 
nesta esteira já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida pela Ministra Eliana 
Calmon (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 531.788. Relator: Ministra Eliana 
Calmon. Julgamento: 10 fev. 2004. Órgão Julgador: Segunda Turma. Publicação: DJ 03 nov. 2003). 
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17 de março de 1993,225 como caracterizador do controle principal (concentrado e abstrato) 

de constitucionalidade. 

Buscando resolver tais indagações, o Professor da Faculdade de Direito do Largo 

de São Francisco, Roger Stiefellmann Leal, ao estudar a transposição da experiência 

europeia para o direito brasileiro, conclui que a função do efeito vinculante é “tornar 

impositivos os fundamentos determinantes das decisões proferidas em ações próprias da 

jurisdição constitucional.”226 Ou seja, além da parte dispositiva do acórdão que reconhece a 

inconstitucionalidade de determinado ato normativo, também os fundamentos 

determinantes do julgado (ratio decidendi) vinculam as demais instâncias do Judiciário, 

bem como o Poder Executivo. Foi assim, inclusive, que o Supremo Tribunal Federal 

reconheceu em alguns de seus precedentes sobre o assunto.227  

Cabe, agora, realçar as implicações que a declaração de inconstitucionalidade 

proferida em controle principal (concentrado e abstrato) traz à matéria de restituição de 

tributos inconstitucionais. 

De pronto observa-se que o efeito ex tunc e a eficácia erga omnes da declaração de 

inconstitucionalidade fazem com que a lei tributária seja retirada do conjunto de normas 

válidas. Afinal, nova norma jurídica, geral e abstrata, é expedida pelo Supremo Tribunal 

Federal,228 suplantando a norma geral e abstrata tributária que havia sido invalidamente 

editada pelo Legislativo. Vale dizer, o comando de “uma vez incorrida a hipótese de 

incidência, deve-se pagar tributo” não existe mais, pois acórdão exarado pelo STF 

extinguiu a validade dessa exação, ao declarar que essa disposição contraria os ditames 

constitucionais. Tal declaração é dada com relação a todo e qualquer contribuinte que 

                                                
225  Art. 102, § 2.º da Constituição: “As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal 

Federal, nas ações declaratórias de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal, produzirão 
eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e ao Poder 
Executivo.” 

226  LEAL, Roger Stiefelmann. A incorporação das súmulas vinculantes à jurisdição constitucional brasileira: 
alcance e efetividade em face do regime legal da repercussão geral e da proposta de revisão 
jurisprudencial sobre a interpretação do art. 52, X, da Constituição. RDA – Revista de Direito 
Administrativo Belo Horizonte, ano 2012, n. 261, set. / dez. 2012, p. 184. 

227  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Reclamação 2.363/PA. Relator: Ministro Gilmar Mendes. 
Julgamento: 05 nov. 2003. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Publicação: DJ 01 abr. 2005; BRASIL. 
Supremo Tribunal Federal. Reclamação 1.987/DF. Relator: Ministro Maurício Corrêa. Julgamento: 01 
out. 2003. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Publicação:  DJ 21 maio 2004. 

228  Cf. KELSEN, Hans. Jurisdição Constitucional. São Paulo: Martins Fontes, 2003. p. 251. Neste ponto, 
deve-se ter em mente que “considerando-se as funções do sistema jurídico, o papel desempenhado pelo 
juiz, inserido em seu centro (se estivermos nos referindo ao Estado Democrático de Direito), a sentença é, 
simultaneamente, aplicação e criação do direito” (DERZI, Mizabel Abreu Machado, Modificações da 
jurisprudência no Direito Tributário. São Paulo: Noeses, 2009, p. 186). Justamente por isso, pela função 
de criação do direito, que o magistrado desempenha que dizemos que, ao proferir sua decisão, está 
inserindo no sistema jurídico norma jurídica.  
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estava abarcado pela norma. Nesse sentido, registre-se a lição de Paulo de Barros 

Carvalho: 
No controle abstrato, se o Supremo declarar a inconstitucionalidade de u’a 
norma, ela será expulsa do ordenamento jurídico positivo e, como consequência, 
não poderá mais ser aplicada em qualquer caso concreto. Em outro dizer, a 
decisão proferida no controle abstrato, veiculando regra geral e abstrata, opera 
efeitos erga omnes, ou seja, atinge todas as pessoas e situações previstas na 
hipótese ou no consequente da norma reputada inconstitucional, e vinculante, 
obrigando todos os membros do Poder Judiciário e da Administração Pública.229 
 

Consequentemente, e também em razão dos efeitos jurídicos retroativos e gerais da 

declaração de inconstitucionalidade via controle principal, torna-se possível perceber que 

todos os contribuintes que haviam cumprido a regra-matriz de incidência tributária 

positivada em lei, levando determinados valores ao Erário, têm o direito de pleitear a 

restituição do que foi indevidamente pago a título de tributo. O procedimento intermediário 

de declaração de inconstitucionalidade beneficia a todos os contribuintes, que devem, 

então, somente promover o procedimento de restituição dos tributos em si, para que em seu 

específico caso sejam constituídos os pagamentos indevidos e, por conseguinte, instalada a 

relação de débito do Fisco, ao fim da qual os montantes ilegitimamente recolhidos serão 

devolvidos. Afinal, os pagamentos que eram devidos agora são indevidos, pois não há mais 

lei tributária embasando-os, mas sim norma emanada pelo Supremo reconhecendo a 

inconstitucionalidade da lei que os fundamentou. Dotados desse novo rótulo jurídico, os 

pagamento indevidos tornam-se fatos geradores do débito do Fisco perante todos os 

contribuintes lesados.  

De tudo quanto exposto, é certo que, uma vez proferida e publicada a decisão pelo 

Supremo declarando a invalidade da lei tributária em controle principal (concentrado e 

abstrato), qualquer juiz singular que receber ação individual, cujo pedido seja a restituição 

ou compensação de valores referentes à lei em questão, constando que as provas levadas 

aos autos demonstram que de fato montantes foram indevidamente levados aos Cofres 

Públicos, deverá prontamente julgar procedente o feito, haja vista que se submete ao efeito 

vinculante do acórdão exarado pelo Pretório Excelso. Outrossim, como o efeito vinculante 

alcança também a Administração, diante de decisão de invalidade da norma tributária 

proferida em ação direta de inconstitucionalidade, a Fazenda Pública fica obrigada a 

restituir administrativamente o tributo indevidamente cobrado – inclusive sob a forma de 

                                                
229  Derivação e positivação no direito tributário. São Paulo: Noeses, 2011/2012, p. 125 
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compensação –, além de estar impedida de praticar quaisquer atos visando exigir a 

mencionada exação.230  

2.2.2.  Controle de constitucionalidade incidental (difuso e concreto) 

Já no que tange à segunda forma de controle de constitucionalidade existente na 

ordem jurídica brasileira, o controle incidental (difuso e concentrado), suas características 

vão de encontro com aquelas predominantes no controle de constitucionalidade principal. 

Não poderia ser diferente, afinal o primeiro se baseia no modelo americano, enquanto o 

segundo na experiência europeia.231 

Inicialmente, quanto à dimensão processual, constata-se que a sistemática de 

averiguação de inconstitucionalidade ora discutida ocorre pela via incidental. Assim, é 

característica do controle de normas existente no Brasil desde o início da República seu 

desenvolvimento no curso de um processo em que a questão constitucional configura 

antecedente lógico e necessário ao pedido que está sendo concretamente pleiteado pela 

parte litigante, como ensina Gilmar Ferreira Mendes.232 Destarte, a discussão incidental 

sobre a inconstitucionalidade de um ato normativo terá pertinência à medida que existir 

conexão com o objeto de demanda que leva as partes ao Judiciário, ou seja, “quando tal 

exame é imprescindivelmente necessário ao julgamento do pleito.”233 Em outras palavras, 

                                                
230  Cf. PIMENTA, Paulo Roberto Lyrio. A Restituição dos Tributos Inconstitucional, o Novo Código Civil e a 

Jurisprudência do STF e do STJ.  Revista Dialética de Direito Tributário nº 91, abr – 2003, p. 93. 
231  O fundamento desta espécie de controle de constitucionalidade está consagrado nos artigos 97; 102, III, 

“a” a “d”; e 105, II, “a” e “b”, todos da Constituição da República. “Artigo 97. Somente pelo voto da 
maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais 
declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.” 

 “Artigo 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-
lhe: […] 

 III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a 
decisão recorrida: 

 a) contrariar dispositivo desta Constituição; 
 b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal; 
 c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição. 
 d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal” 
 “Artigo 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: 
 I - julgar, em recurso ordinário: 
 a) os "habeas-corpus" decididos em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos 

tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão for denegatória; 
 b) os mandados de segurança decididos em única instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos 

tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando denegatória a decisão; […]” 
232  Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 1115. 
233  VELOSO, Zeno. Controle jurisdicional de constitucionalidade. 2. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2009, p. 

46. 
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o controle incidental é feito por meio de questão prejudicial, arguição que deve ser 

resolvida para que, posteriormente, se possa resolver a lide entre as partes.   

No que tange à competência para realizar a fiscalização de constitucionalidade, a 

forma é difusa. Nas palavras de Manuel Gonçalves Ferreira Filho: “há controle difuso 

quando a qualquer juiz é dado apreciar a alegação de inconstitucionalidade”.234 Destarte, “a 

questão da inconstitucionalidade pode ser apresentada em qualquer processo, em qualquer 

grau de jurisdição”,235 sendo que tal questão pode chegar ao alcance do STF, o que ocorre, 

na maior parte das vezes, via recurso extraordinário.   

Disto, depreende-se que tal forma de controle de validade das leis se dá em 

situações concretas, quer dizer, casos em que particulares levam suas disputas ao 

Judiciário, demandando tutela jurisdicional para assegurar o bem da vida que lhe foi 

retirado, ferido, etc., com a particularidade de ter como pressuposto lógico e processual a 

necessidade de declaração de inconstitucionalidade da lei que lhe fere o direito, por 

questão prejudicial.  

Neste sentido, nas ações em que a declaração de inconstitucionalidade será 

analisada incidenter tantum, o pedido será a tutela jurisdicional requerida, como a 

repetição de indébito, por exemplo, e a pronuncia de nulidade do ato normativo aparecerá 

como fundamento jurídico do pedido. Por isso, o incidente é resolvido antes da causa,236 

por tratar-se de fundamento para que se forme a convicção do magistrado. 

Ademais, as decisões proferidas na via incidental (concreta e difusa) produzem 

efeitos ex tunc e têm eficácia que não ultrapassa as partes em juízo (inter partes). 

Justamente por estar atrelada ao processo inter partes, a solução da questão acerca da 

constitucionalidade de determinada norma serve unicamente para que se possa resolver o 

pedido imediato feito pela parte, a tutela ao bem jurídico pretendido, como destacado 

acima.237 

Porém, não há dúvidas que, quando em processo concreto se questiona a 

legitimidade perante o sistema jurídico de determinado preceito, acaba-se colocando em 
                                                
234  Cf. FERREIRA FILHO, Manuel Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. 32. ed. São Paulo: Saraiva, 

2006, p. 38.  
235  VELOSO, Zeno. Controle jurisdicional de constitucionalidade. 2. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2009, p. 

45. 
236  Cf. GRECO, Marco Aurélio; PONTES, Helenilson Cunha. Inconstitucionalidade da lei tributária – 

Repetição de indébito. São Paulo: Dialética, 2002, p. 39. 
237  Gilmar Ferreira Mendes chama a atenção para o fato de que “o controle concreto de normas tem origem 

em uma relação processual concreta, constituindo a relevância da decisão pressuposto e admissibilidade. 
O chamado controle abstrato, por seu turno, não está vinculado a uma situação subjetiva ou a qualquer 
outra evento do cotidiano” (Direitos Fundamentais e Controle de Constitucionalidade: estudos de direito 
constitucional. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 369). 
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cheque a aptidão desta norma para incidir sobre casos concretos semelhantes àquele 

discutido, em que foi reconhecida a invalidade da norma. Tudo isso levando em 

consideração o princípio da igualdade de todos perante a lei e o princípio da segurança 

jurídica, os quais fazem com que as decisões a respeito da legitimidade das normas tenham 

vocação natural para assumir uma projeção expansiva, para fora dos limites do caso 

concreto.238 Assim, segundo a lição de Teori Albino Zavascki, foram criados mecanismos 

visando atender o caráter expansivo das decisões em controle incidental, ampliando a 

eficácia destas. Destacam-se, dentre tais mecanismos: i) a suspensão, pelo Senado, da 

execução de norma declarada inconstitucional por Resolução (artigo 52, X, CF/88); ii) a 

súmula vinculante (artigo 103-A, incluído na CF/88 pela Emenda Constitucional nº 45/04); 

e iii) a repercussão geral (artigo 102, § 3º da CF/88). Todas estas figuras serão tratadas 

mais à frente. 

Por ora, veja-se que, no controle difuso, a aplicação da lei inconstitucional só é 

afastada para as partes em juízo, permanecendo em vigor para os demais. Isto porque a 

sentença judicial caracteriza norma individual e concreta, ficando restrita às partes 

envolvidas na demanda, por força da eficácia subjetiva da sentença.239 Assim, a decretação 

de nulidade atinge o plano da eficácia dos atos normativos.240 “Não há invalidação da 

lei”,241 assegura Zeno Veloso, razão pela qual qualquer sentença de juiz singular ou 

acórdão prolatado por tribunal não faz coisa julgada em relação à lei declarada 

inconstitucional, e, por conseguinte, tal lei poderá continuar sendo aplicada a outros casos 

enquanto não for suspensa por Resolução do Senado Federal ou for objeto de súmula 

vinculante.242 

É de rigor ainda destacar que no exercício da jurisdição constitucional é permitida 

aos magistrados a atuação ex officio para o reconhecimento da inconstitucionalidade da lei 

relevante ao caso concreto sob seu exame, mesmo que as partes ou o Ministério Público 

não tenham levantado a questão. Afinal, trata-se de matéria de ordem pública. 

Diante destes elementos, vê-se que a promoção de um controle de 

constitucionalidade incidental pelo contribuinte em ação própria, para ter declarada a 

nulidade do ato normativo (procedimento intermediário) e, por conseguinte, constituído o 

                                                
238  Cf. ZAVASCKI, Teori. Eficácia das Sentenças na Jurisdição Constitucional. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2001, p. 26. 
239  Cf. CARVALHO, Paulo de Barros. Derivação e positivação no direito tributário. São Paulo: Noeses, 

2011/2012, p. 127. 
240  Cf. NEVES, Marcelo. Teoria da Inconstitucionalidade das Leis. São Paulo: Saraiva, 1988, p. 83. 
241  Controle jurisdicional de constitucionalidade. 2. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2009, p. 43. 
242  Ibid., p. 44. 
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pagamento indevido dando-lhe direito a repetir o indébito, só será necessária quando não 

existir prévia declaração de inconstitucionalidade em controle principal efetuada pelo 

Supremo Tribunal Federal, haja vista que esta última já o abarcaria em razão de sua 

eficácia erga omnes e efeito vinculante.  

2.2.2.1.  Súmula vinculante 

Assim como ocorreu em certos países europeus (e.g., Espanha, Alemanha e 

França), o Brasil percebeu a necessidade de robustecer os efeitos das decisões proferidas 

pela sua Corte Constitucional em sede de controle incidental (difuso e concreto), de tal 

sorte que tanto a parte dispositiva como a motivação do julgamento direcionassem os 

demais órgãos estatais no mesmo sentido da decisão tomada pela Corte.243 Afinal, passou a 

ser necessária uma forma de consolidação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 

que fosse capaz de conferir certo reforço à segurança jurídica pela estabilidade das 

decisões judicias.  

A súmula vinculante veio cumprir esse papel. Segundo Roger Stiefelmann Leal, o 

novo instrumento, “rompendo com a sistemática original”, transportou o “efeito 

vinculante”, típico da fiscalização pela via principal (item 2.2.1.), para o modelo de 

controle incidental de atos normativos.244  

Sobre este ponto Luis Roberto Barroso garante que a súmula não se limita a atribuir 

eficácia vinculante aos julgamentos produzidos em sede de controle incidental de 

constitucionalidade. Sua função vai além, uma vez que as “súmulas permitem que o STF 

estabeleça uma determinada tese jurídica, cristalizando as razões de decidir adotadas pela 

Corte (ratio decidendi) em um enunciado dotado de eficácia geral.”245 

Contudo, é preciso reconhecer que há uma diferença importante entre a súmula 

vinculante e a declaração de inconstitucionalidade proferida em ação direta de 

inconstitucionalidade, dotada igualmente de efeito vinculante. Esta terá o condão de retirar 

o ato normativo julgado inconstitucional do ordenamento jurídico, atingindo sua validade. 

Aquela, não terá esse poder, tendo em vista que a súmula vinculante pode ser revista ou 

                                                
243  Cf. LEAL, Roger Stiefelmann A incorporação das súmulas vinculantes à jurisdição constitucional 

brasileira: alcance e efetividade em face do regime legal da repercussão geral e da proposta de revisão 
jurisprudencial sobre a interpretação do art. 52, X, da Constituição. RDA – Revista de Direito 
Administrativo Belo Horizonte, ano 2012, n. 261, set. / dez. 2012, p. 183. 

244  Ibid., p. 184. 
245  Controle de constitucionalidade no direito brasileiro. 4. ed. São Paulo, Saraiva. 2012, p. 83. 
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cancelada pelos Ministros do Supremo, o que quer dizer que o ato normativo permanecerá 

válido e vigente mesmo quando da edição de súmula vinculante assegurando sua 

inconstitucionalidade.246 Somente a eficácia da lei inconstitucional será atingida pela 

indicação de entendimento estampando no texto sumular.  

Assim, no texto da Constituição foi inserido o artigo 103-A pela Emenda 

Constitucional nº 45/2004, positivando a súmula vinculante na jurisdição brasileira pelos 

seguintes termos: 
O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante 
decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria 
constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa 
oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e 
à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e 
municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma 
estabelecida em lei. 
 

Trata-se, verdadeiramente, de mais uma das formas de valorização da 

jurisprudência trazida ao direito nacional, que de fato era necessária, levando em 

consideração o evidente aumento da litigiosidade, com um enorme número de demandas 

em torno do mesmo objeto na realidade da jurisdição constitucional.247 Para trazer mais 

racionalidade e otimização a tal cenário, foi conferido às súmulas vinculantes o poder de 

tornar compulsória a observação da jurisprudência do STF em matéria constitucional.248 

Diante dessas características, não se pode negar que a súmula vinculante tem inspiração no 

instituto do stare decisis norte-americano, segundo o qual o julgamento de tribunal 

superior detém o poder de vincular todos os órgãos judiciais inferiores, da mesma 

jurisdição.249  

Assim, a súmula vinculante tem o condão de barrar a subida de recursos, ao 

Supremo Tribunal Federal, que sustentam argumento igual ao seu conteúdo. 

Sua regulamentação veio pela Lei nº 11.417, de 19 de dezembro de 2006, em que 

foi assentado que o procedimento para a edição da súmula vinculante deve se dar mediante 

as seguintes etapas: i) o STF fixa entendimento em matéria constitucional; ii) este 

entendimento é reproduzido diversas vezes; iii) de ofício ou por provocação o Supremo 

redige súmula vinculante, que é enviada para votação; iv) a súmula é aprovada por no 

                                                
246  FERRARI, Regina Maria Macedo Nery. Direito Constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 

853.  
247  BARROSO, Luis Roberto. Controle de constitucionalidade no direito brasileiro. 4. ed. São Paulo, Saraiva. 

2012, p. 80. 
248  Ibid., p. 79. 
249  Ibid., p. 48. 
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mínimo 2/3 (dois terços) dos ministros em sessão plenária; v) a súmula é publicada no 

diário oficial, começando a produzir efeitos. 

Ressalte-se que o efeito vinculante atinge os demais órgãos do Poder Judiciário e a 

Administração Pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal (artigo 

103-A, CF). Destarte, fica excetuado do efeito vinculante o próprio Supremo Tribunal 

Federal, bem como o Poder Legislativo.250 “A limitação do alcance sublinha ainda mais a 

inspiração do instituto na stare decisis americana, onde apenas a Suprema Corte, através de 

concessão de certioriari, pode reavaliar e mudar o entendimento de matéria anteriormente 

avaliada em leading case.”251  

Como repercussão desse instituto no estudo sobre a restituição de tributos 

inconstitucionais, pode-se visualizar a seguinte situação: se diversos contribuintes haviam 

proposto ações cuja causa de pedir era a inconstitucionalidade de lei tributária a ser 

declarada incidentalmente, e algumas dessas ações alcançam o Supremo Tribunal Federal, 

dando origem à edição de súmula vinculante, então todos os juízes e tribunais deverão 

seguir o pronunciamento ali exarado, pois o efeito vinculante lhes impõe agir desta 

maneira. Em se tratando de súmula em que se declara a inconstitucionalidade de exação 

tributária, por exemplo, todos aqueles que haviam feito pedidos de repetição de indébito 

em suas ações individuais baseados nesta inconstitucionalidade, com a publicação da 

súmula vinculante, deverão ter seus pedidos concedidos pelo Judiciário, com o julgamento 

de procedência das ações.  

Mais delicada, no entanto, é a situação daqueles contribuintes que se mantiveram 

inertes até o instante do advento da súmula vinculante e, depois de sua publicação, 

resolvem bater às portas do Judiciário para pleitear a devolução de valores recolhidos 

indebitamente.  

Trata-se de situação especial porque, como estabelece o artigo 103-A da 

Constituição, as súmulas vinculantes deverão ser observadas pelos demais órgãos do 

Judiciário e da Administração Pública “a partir de sua publicação”. Assim, autores como 

Luis Roberto Barroso pontuam que não se deve confundir a eficácia das decisões que 

geraram a súmula vinculante, que pode ser retroativa, com a eficácia da própria súmula, a 

                                                
250  Veja-se que, como a súmula vinculante não alcança o Poder Legislativo, não haveria sucesso, por 

exemplo, na tentativa de resolver questões em que diversos entes tributantes editam leis inconstitucionais. 
Por exemplo, a adoção de súmula vinculante tentando resolver o problema da Guerra fiscal entre os 
estados federados não lograria êxito, à medida que os poderes legislativos locais não se submeteriam aos 
dizeres sumulares.  

251  PANDOLFO, Rafael. Jurisdição Constitucional Tributária. São Paulo: Noeses, 2012, p. 210. 
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qual sempre será ex nunc, portanto, somente surtindo efeito a partir da edição do 

enunciado.252  

Destarte, poder-se-ia concluir que súmula expedida pelo STF certificando a 

inconstitucionalidade de determinado tributo, apesar de fazer com que o julgado valha 

contra todos, não teria o condão de alcançar todos os pagamentos efetuados no passado, 

gerando o direito à repetição de tributos, tendo em vista seus efeitos ex nunc. Todavia, a 

resposta não é tão simples. 

Afinal, a súmula vinculante não caracteriza ato normativo em sentido estrito e 

formal, como as leis emanadas do Poder Legislativo. Constitui, em verdade, norma geral e 

abstrata para ser seguida pelos órgãos incumbidos da aplicação do direito pátrio, nos 

termos do artigo 103-A da Constituição, sendo mais prudente defini-la como resultado de 

uma “atividade de produção normativa com características próprias.”253 

Assim, parece realmente apreçado tratar os efeitos da súmula vinculante 

simplesmente como se estivesse diante de uma nova lei, cujos efeitos sempre serão 

prospectivos, tendo em vista o princípio da irretroatividade dos atos normativos que 

inovam a ordem jurídica.  

Ora, a súmula vinculante está sempre inexoravelmente atrelada aos casos que lhe 

deram origem, leiam-se, decisões reiteradas proferidas pelo STF em controle incidental de 

constitucionalidade, resolvendo fatos ocorridos no passado.254 Os acórdãos proferidos 

nesses casos, como regra, serão dotados de efeitos retroativos, sendo, portanto, difícil 

concluir que outros administrados que se subsomem aos dizeres sumulares não poderão ter 

desconstituídas relações passadas que ainda não foram consumidas pela decadência ou 

prescrição, com base na súmula vinculante.  

No caso de restituição de tributos inconstitucionais, os contribuintes poderão sim 

adentrar com ações requerendo a devolução dos montantes indevidamente recolhidos ao 

Erário nos últimos cinco anos utilizando a súmula vinculante como causa de pedir. Nesse 

sentido, não seria necessário que incidentalmente o Poder Judiciário reconhecesse a 

inconstitucionalidade da lei tributária, em ação individual para cada contribuinte, pois a 
                                                
252  O controle de constitucionalidade no direito brasileiro. 4. ed. São Paulo, Saraiva. 2012, p. 88. 
253  RAMOS, Elival da Silva. Controle de constitucionalidade no Brasil – perspectivas de evolução. São 

Paulo: Saraiva, 2010, p. 376. 
254  Fato é que existem propostas de súmulas vinculantes de decisões reiteradamente proferidas em controle 

de constitucionalidade principal, como a Proposta de Súmula n. 69 declarando inconstitucionais todos os 
benefícios fiscais de ICMS concedidos em arrepio às regras de aprovação no CONFAZ. Contudo, tal 
situação parece despida de sentido, uma vez que a atribuição de efeitos vinculantes só tem sentido no 
controle incidental, que normalmente teria efeitos inter partes, e não em controle principal, que já é 
dotado, por si só, de efeitos vinculantes.  
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súmula vinculante, por seus regulares efeitos, abarca todos aqueles que comprovam ter 

levado aos Cofres Públicos a exação inválida.  

Ressalte-se que entendimento em sentido contrário, vale dizer, que a súmula 

vinculante por ter efeitos ex nunc não atinge todas as relações passadas baseadas na lei 

inconstitucional, estaria criando situação de desigualdade entre os administrados que 

fielmente cumpriam a lei sem procurar a tutela jurisdicional, e os demais que litigaram, 

alguns até alcançar o Supremo Tribunal Federal. Enquanto os primeiros, que acreditaram 

na constitucionalidade do ato normativo tributário, ver-se-iam obrigados a requerer 

incidentalmente declarações de inconstitucionalidade para, somente então, terem título 

jurídico que garanta que os pagamentos que foram feitos são indevidos e, portanto, 

possuam direito à sua restituição; os segundos já teriam garantida declaração de 

inconstitucionalidade que lhe beneficia pela própria súmula, podendo pleitear diretamente 

a devolução ou compensação dos montantes indevidamente pagos a título de tributo. 

Assim, caso o Supremo entenda por bem afastar o alcance retroativo da súmula 

vinculante, deverá fazer uso do artifício da modulação de efeitos (item 2.2.3.) com relação 

aos julgamentos fundadores da súmula vinculante.255 Foi nesses termos, inclusive, que 

ficou registrado o debate para a aprovação256 da Súmula Vinculante n. 12,257 por exemplo.  

Nesta ocasião, diante da atribuição de efeitos vinculantes à inconstitucionalidade de 

taxas de matrícula cobradas pelas Universidades Públicas, a Ministra Carmen Lúcia 

registrou sua preocupação com a possível multiplicação de pedidos de restituição destes 

montantes, levando à falência das instituições de ensino superior. O Ministro Gilmar 

Ferreira Mendes, dando solução ao problema, não teve dúvidas em afirmar que, se surgisse 

essa questão, certamente os Ministros teriam habilidade para produzir uma decisão com 

modulação de efeitos. 

2.2.2.2.  Repercussão Geral 

Em razão da competência incumbida ao Supremo Tribunal Federal pela 

Constituição de 1988, como anteriormente destacado, passou a ser enorme o número de 

                                                
255  Lembre-se que não há fundamento jurídico para a modulação de efeito em controle incidental de 

constitucionalidade. Todavia, o Supremo tem utilizado tal ferramenta dessa forma, o que torna possível a 
situação exposta neste parágrafo.  

256  DJe 214, de 18 de novembro de 2008, p. 20 
257  “A cobrança de taxa de matrícula nas universidades públicas viola o disposto no art. 206, IV, da 

Constituição Federal”.  
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demandas a serem julgadas pela Corte via recursos extraordinários, vale dizer, no bojo do 

controle incidental de constitucionalidade.  

Procurando solucionar o problema por meio da racionalização do uso das ações 

constitucionais, a Emenda Constitucional nº 45/04, além de trazer a figura da súmula 

vinculante (item 2.2.2.3) à Constituição da República, positivou novo pressuposto de 

admissibilidade dos recursos extraordinários: a repercussão geral, no artigo 102, § 3º, in 

verbis: 
Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da 
Constituição, cabendo-lhe: […]  
§ 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral 
das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o 
Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela 
manifestação de dois terços de seus membros. 
 

Percebe-se que, pelo dispositivo da Constituição, o novo pressuposto recursal não 

implicaria em nenhuma alteração no que tange aos efeitos do juízo proferido em sede de 

controle incidental de constitucionalidade (concreto e difuso). “Manter-se-ia a observância 

de seus parâmetros gerais, alcançando – como regra – apenas as partes envolvidas no 

caso.”258 Entretanto, com o advento da Lei n. 11.418, de 19 de dezembro de 2006 (“Lei n. 

11.418/06”), e as alterações no Regimento Interno do STF (artigo 328),259 inovações 

significativas ocorreram quanto aos efeitos da decisão proferida em sede de recurso 

extraordinário. 

De fato, a Lei nº 11.418/2006 acrescentou o artigo 543-A ao Código de Processo 

Civil, 260  o qual determina que somente causas em que se averigue o requisito da 

                                                
258  LEAL, Roger Stiefelmann. A incorporação das súmulas vinculantes à jurisdição constitucional brasileira: 

alcance e efetividade em face do regime legal da repercussão geral e da proposta de revisão 
jurisprudencial sobre a interpretação do art. 52, X, da Constituição. RDA – Revista de Direito 
Administrativo Belo Horizonte, ano 2012, n. 261, set. / dez. 2012. p. 187. 

259  “Art. 328. Protocolado ou distribuído recurso cuja questão for suscetível de reproduzir-se em múltiplos 
feitos, a Presidência do Tribunal ou o(a) Relator(a), de ofício ou a requerimento da parte interessada, 
comunicará o fato aos tribunais ou turmas de juizado especial, a fim de que observem o disposto no art. 
543-B do Código de Processo Civil, podendo pedir-lhes informações, que deverão ser prestadas em 5 
(cinco) dias, e sobrestar todas as demais causas com questão idêntica. 

 Parágrafo único. Quando se verificar subida ou distribuição de múltiplos recursos com fundamento em 
idêntica controvérsia, a Presidência do Tribunal ou o(a) Relator(a) selecionará um ou mais representativos 
da questão e determinará a devolução dos demais aos tribunais ou turmas de juizado especial de origem, 
para aplicação dos parágrafos do art. 543-B do Código de Processo Civil.” 

260  “Art. 543-A. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso 
extraordinário, quando a questão constitucional nele versada não oferecer repercussão geral, nos termos 
deste artigo. 

 § 1º Para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do 
ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 

 § 2º O recorrente deverá demonstrar, em preliminar do recurso, para apreciação exclusiva do Supremo 
Tribunal Federal, a existência da repercussão geral. 
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“repercussão geral” é que poderão ser objeto de conhecimento pelo Supremo Tribunal 

Federal, entendido este requisito como “questões relevantes do ponto de vista econômico, 

político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.” 

Mas não é só. Pela leitura do artigo 543-B do Código de Processo Civil e do artigo 

328 do Regimento Interno do STF, percebe-se que a “repercussão geral”, de fato, não foi 

tratada como simples requisito de admissibilidade de recursos extraordinários, como havia 

sido feito pela EC n. 45/04. Com efeito, a legislação infraconstitucional estabeleceu que 

caso haja múltiplos recursos fundados nas mesmas razões jurídicas, um ou alguns 

processos serão escolhidos como representativos da controvérsia para serem julgados pelos 

Ministros. Os demais casos serão devolvidos às instâncias a quo, permanecendo 

sobrestados até o julgamento dos recursos escolhidos. Registre-se que qualquer nova ação 

sobre o mesmo tema que for levada ao Judiciário também aguardará o julgamento do 

Supremo sobre a controvérsia. 

Na hipótese de os recursos representativos da controvérsia não serem conhecidos 

pelo STF, por falta do requisito da repercussão geral, automaticamente decide-se pela 

manutenção do julgamento da instância a quo, assim como pela inadmissão dos recursos 

que lá permaneciam sobrestados. 

De outro lado, se forem admitidos, uma vez julgado o mérito dos recursos 

extraordinários representativos de controvérsia pelo Supremo, a decisão passa a determinar 

o destino de todos aqueles recursos que foram objeto de sobrestamento nos tribunais 

inferiores (artigo 543-B, § 3º, CPC). Desse modo, os órgãos parciais dos tribunais podem 

seguir a orientação do STF para resolver os casos, sem necessidade de submeter a questão 

ao órgão plenário. 261  Noutros termos, o procedimento para o reconhecimento de 

inconstitucionalidade dos atos normativos no âmbito dos tribunais, previsto pelos artigos 

                                                                                                                                              
 § 3º Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar decisão contrária a súmula ou 

jurisprudência dominante do Tribunal. 
 § 4º Se a Turma decidir pela existência da repercussão geral por, no mínimo, 4 (quatro) votos, ficará 

dispensada a remessa do recurso ao Plenário. 
 § 5º Negada a existência da repercussão geral, a decisão valerá para todos os recursos sobre matéria 

idêntica, que serão indeferidos liminarmente, salvo revisão da tese, tudo nos termos do Regimento Interno 
do Supremo Tribunal Federal. 

 § 6º O Relator poderá admitir, na análise da repercussão geral, a manifestação de terceiros, subscrita por 
procurador habilitado, nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 

 § 7º A Súmula da decisão sobre a repercussão geral constará de ata, que será publicada no Diário Oficial 
e valerá como acórdão.” 

261  RE 192.212-5/SC; DJU de 29/08/1997, p. 40.234; RE 191.921-3/PR, DJU de 05/09/1997, p. 41.920 
(VELOSO, Zeno. Controle jurisdicional de constitucionalidade. 2. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2009, p. 
52). 
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480 a 482 do Código de Processo Civil,262 os quais, por sua vez, são baseados no artigo 97 

da Constituição Federal,263 podem ser desconsiderados quando houver decisão do STF 

declarando a inconstitucionalidade do mesmo ato pela via incidental em recurso 

extraordinário.  

Assim, verifica-se que “a repercussão geral configura instrumento de racionalidade 

e eficiência no exercício da atividade jurisdicional, seja restringindo o acesso 

indiscriminado dos recursos ao STF, seja dispensando a multiplicidade de decisões sobre a 

mesma matéria.”264 

Isto quer dizer que, ao lado da súmula vinculante, o procedimento da repercussão 

geral equivale, mutatis mutandis, a atribuição da sistemática do stare decisis norte-

americano para o sistema de controle de constitucionalidade incidental brasileiro, como 

leciona Heleno Taveira Torres.265 Entretanto, cumpre realçar que o efeito dos instrumentos 

não é o mesmo. Enquanto da edição de súmula vinculante surtirá o efeito vinculante em 

relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e da Administração, a repercussão geral 

somente gerará o sobrestamento dos recursos pendentes de julgamento, retratação ou 

reforma liminar dos acórdãos nos termos da decisão recorrida.  

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal passou a adotar o entendimento de que a 

repercussão geral caracteriza instrumento que dilatou os efeitos do controle incidental de 

constitucionalidade no julgamento de recursos extraordinários. Os Ministros, de fato, 

passaram a afirmar que os julgamentos proferidos em sede de recurso extraordinário, após 

                                                
262  “Art. 480. Argüida a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público, o relator, ouvido 

o Ministério Público, submeterá a questão à turma ou câmara, a que tocar o conhecimento do processo. 
 Art. 481. Se a alegação for rejeitada, prosseguirá o julgamento; se for acolhida, será lavrado o acórdão, a 

fim de ser submetida a questão ao tribunal pleno. 
 Parágrafo único. Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário, ou ao órgão especial, a 

argüição de inconstitucionalidade, quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo 
Tribunal Federal sobre a questão. (Incluído pela Lei nº 9.756, de 1998). 

 Art. 482. Remetida a cópia do acórdão a todos os juízes, o presidente do tribunal designará a sessão de 
julgamento. 

 § 1º O Ministério Público e as pessoas jurídicas de direito público responsáveis pela edição do ato 
questionado, se assim o requererem, poderão manifestar-se no incidente de inconstitucionalidade, 
observados os prazos e condições fixados no Regimento Interno do Tribunal.  

 § 2º Os titulares do direito de propositura referidos no art. 103 da Constituição poderão manifestar-se, por 
escrito, sobre a questão constitucional objeto de apreciação pelo órgão especial ou pelo Pleno do 
Tribunal, no prazo fixado em Regimento, sendo-lhes assegurado o direito de apresentar memoriais ou de 
pedir a juntada de documentos.  

 § 3º O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá 
admitir, por despacho irrecorrível, a manifestação de outros órgãos ou entidades.” 

263  “Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão 
especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.” 

264  Cf. PANDOLFO, Rafael. Jurisdição Constitucional Tributária. São Paulo: Noeses, 2012, p. 204. 
265  Direito Constitucional Tributário e Segurança Jurídica. São Paulo: RT, 2011, p. 468. 
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as mudanças promovidas pela EC n. 45/04 e pela Lei nº 11.418/06, permitem que o STF se 

debruce uma única vez sobre a questão constitucional, cuja resolução passará reger as 

demais demandas com o mesmo objeto.266  

De tudo quanto exposto, pode-se concluir que a repercussão geral atualmente é 

utilizada pelo STF como forma de conferir “efeito vinculante” às decisões proferidas em 

controle de constitucionalidade incidental, e não somente como requisito de 

admissibilidade dos recursos extraordinários. Lembre-se que o efeito vinculante faz com 

que não apenas a parte dispositiva, mas também a ratio decidendi, vale dizer, os 

fundamentos da decisão sejam vinculantes.267 

 Como exemplo em que esta construção foi aplicada no âmbito do direito tributário, 

tem-se o caso do IPTU progressivo. Tendo em vista que o STF havia declarado a 

inconstitucionalidade de uma lei municipal instituidora do imposto na forma progressiva, 

antes de permissão constitucional nesse sentido (Emenda Constitucional n. 29, de 13 de 

setembro de 2000), a Ministra Ellen Gracie e o Ministro Gilmar Mendes se manifestaram 

expressamente pela utilização do precedente como leading case, apto a resolver casos 

                                                
266  Cf. levantamento efetuado por Roger Stielfelmann Leal, destacam-se as seguinte decisões: voto proferido 

pelo Min Gilmar Mendes no AI-QO nº 760.350/SE (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Questão de 
Ordem no Agravo de Instrumento 760.350/SE. Relator: Ministro Gilmar Mendes. Publicação: DJ, 19 fev. 
2010); despacho monocrático proferido no RE 565.089/SP (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso 
Extraordinário 565.089/SP. Relator: Ministro Marco Aurélio. Julgamento: 14 nov. 2008. Órgão Julgador: 
Decisão Monocrática. Publicação: DJ, 10 dez. 2008); despacho monocrático proferido no RE 598.037/RS 
(BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 598.037/RS. Relator: Ministra Carmen 
Lúcia. Julgamento: 20 jun. 2011. Órgão Julgador: Decisão Monocrática. Publicação: DJ, 02 ago. 2011); 
também AI-AgR 598.528/MG (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental no Agravo de 
Instrumento 598.528/MG. Relator: Ministro Carmen Lúcia. Julgamento: 06 jun. 2011. Órgão Julgador: 
Decisão Monocrática. Publicação: DJ, 21 jun. 2011); RE-AgR 391.793/SC (BRASIL. Supremo Tribunal 
Federal. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 391.793/SC. Relator: Ministro Carmen Lúcia. 
Julgamento: 01 jun. 2011. Órgão Julgador: Decisão Monocrática. Publicação: DJ, 13 jun. 2011); RE-ED 
nº 614.358/SE (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Embargo de Declaração no Recurso Extraordinário 
614.358/SE. Relator: Ministro Carmen Lúcia. Julgamento: 05 nov. 2010. Órgão Julgador: Decisão 
Monocrática. Publicação: DJ, 25 nov. 2010); despacho monocrático proferido no RE-AgRg 234.995/SP 
(BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 234.995/SP. Relator: 
Ministro Dias Toffoli. Julgamento: 03 dez. 2010. Órgão Julgador: Decisão Monocrática. Publicação: DJ, 
21 fev. 2011); também RE 608.552/AL (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 
608.552/AL. Relator: Ministro Dias Toffoli. Julgamento: 29 mar. 2011. Órgão Julgador: Decisão 
Monocrática. Publicação: DJ, 07 abr. 2011); RE-AgR 590.659/PR (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. 
Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 590.659/PR. Relator: Ministro Dias Toffoli. Julgamento: 
15 set. 2010. Órgão Julgador: Decisão Monocrática. Publicação: DJ, 08 nov. 2010) (A incorporação das 
súmulas vinculantes à jurisdição constitucional brasileira: alcance e efetividade em face do regime legal 
da repercussão geral e da proposta de revisão jurisprudencial sobre a interpretação do art. 52, X, da 
Constituição, RDA – Revista de Direito Administrativo Belo Horizonte, ano 2012, n. 261, set. / dez. 
2012, p. 188). 

267  LEAL, Roger Stielfelmann. A incorporação das súmulas vinculantes à jurisdição constitucional 
brasileira: alcance e efetividade em face do regime legal da repercussão geral e da proposta de revisão 
jurisprudencial sobre a interpretação do art. 52, X, da Constituição. RDA – Revista de Direito 
Administrativo Belo Horizonte, ano 2012, n. 261, set. / dez. 2012, p. 188. 
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referentes a outras municipalidades, as quais haviam publicado leis contendo o mesmo 

vício (AI-QO nº 760.350/SE).268  Noutros termos, os fundamentos da declaração de 

inconstitucionalidade de uma lei municipal, em sede de recurso extraordinário, seria capaz 

de vincular o Judiciário, provendo a uniformização dos julgados para outras leis, cujo 

objeto padece da mesma nulidade. Vê-se que, realmente, esta posição do STF ultrapassou o 

tradicional efeito inter partes do controle de constitucionalidade incidental, pois faz com 

que seu precedente, formado pelo julgamento de recurso extraordinário, deva ser aplicado 

por todo o Judiciário, atingindo partes que não compunham a lide resolvida, mas que, no 

entanto, buscaram as instâncias jurisdicionais para discutir causas com a mesma 

controvérsia jurídica.   

 Noutros termos, a vinculabilidade das decisões proferidas em recursos 

extraordinários, após o advento do requisito da repercussão geral, traz maior amplitude aos 

efeitos da decisão em controle de constitucionalidade incidental.  

Portanto, muito embora permaneçam vozes na doutrina clamando pelo 

entendimento de que repercussão geral não passa de simples requisito de admissibilidade 

dos recursos extraordinário,269 atualmente tanto a legislação pátria como a jurisprudência 

do Supremo reconhecem os efeitos expansivos dos julgamentos proferidos na fiscalização 

incidental de constitucionalidade em recursos extraordinários. 

Diante desse cenário, dificilmente um contribuinte teria sucesso ao afirmar que uma 

decisão proferida em controle de constitucionalidade incidental (em recurso extraordinário 

dotado de repercussão geral) não o estaria abrangendo, seja ela no sentido de lhe conceder 

o direito de repetir tributos indevidamente pagos, seja ela negando-lhe tal faculdade. 

2.2.2.3  Resolução do Senado 

A resolução do Senado suspendendo a execução da lei declarada inconstitucional 

está presente no direito brasileiro desde a promulgação da Carta Magna de 1934. Trata-se, 

paralelamente à “súmula vinculante” e à “repercussão geral”, de forma a dar eficácia ampla 

às decisões proferidas em grau de recurso com caráter definitivo pelo controle de 

constitucionalidade incidental (difuso e concreto). Assim, os efeitos que eram somente 

inter partes passam a ser erga omnes, depois de editada a resolução do Senado. 

                                                
268  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 760.350/SE. Relator:   

Ministro Gilmar Mendes. Publicação: DJ, 19 fev. 2010 
269  Ver PANDOLFO, Rafael. Jurisdição Constitucional Tributária. São Paulo: Noeses, 2012. 
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Tendo essa função, a resolução do Senado foi instrumento muito utilizado no 

direito brasileiro. Dentre as causas tributárias, como exemplo, destaca-se o Imposto de 

Renda na Fonte sobre Lucro Líquido – ILL, o qual foi trazido pelo artigo 35 da Lei nº 

7.713, de 22 de dezembro de 1988. Deste dispositivo, o vocábulo acionista foi julgado 

inconstitucional pelo Supremo no julgamento do RE n. 172.058/SC.270 Ato contínuo, o 

Senado publicou a Resolução nº 82, de 18 de novembro de 1996, suspendendo a imposição 

relativamente aos acionistas. 

Pois bem. A Resolução do Senado foi positivada no artigo 52, inciso X da atual 

Constituição, nos seguintes termos: “compete privativamente ao Senado Federal: […] 

suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão 

definitiva do Supremo Tribunal Federal.” 

O Senado, segundo os ensinamentos de Emerson Merlin Clève, detém 

discricionariedade para editar a resolução suspendendo a execução de ato normativo, tendo 

em vista que tal atividade é de natureza política. Entretanto, a discricionariedade do órgão 

somente se inicia na hipótese em que houver decisão do Supremo sobre a invalidade da lei, 

em controle incidental de constitucionalidade.271 Sem esse julgamento, não há que pensar 

na possibilidade de edição pelo Senado de resolução suspendendo a execução da norma.272 

Ademais, de acordo com a doutrina tradicional constitucionalista, da qual se pode 

destacar Themístocles Brandão Cavalcanti, a resolução do Senado constitui ato 

indispensável para a extensão do julgamento proferido pelo STF contra todos. “Fora daí, 

não parece que se possa deixar de considerar a vigência da lei ou o ato impugnados”,273 era 

a sua conclusão. Não é outra a lição de Zeno Veloso, quando ensina que a resolução do 

Senado tem por objetivo superar as dificuldades do método difuso em ordenamentos 

jurídico de civil law, ou seja, aumentar os limites do julgamento para além do caso 

concreto em que teve origem.274 

Contudo, hodiernamente, esta conclusão já não é tão pacífica na doutrina, em razão 

da discussão trazida pela teoria da aproximação dos efeitos do controle incidental e do 

controle principal de constitucionalidade das leis.  
                                                
270  BRASIL.  Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraoridnário 172.058/SC. Relator Ministro Marco 

Aurélio. Julgamento: 30 jun. 1995, Órgão Julgador:  Tribunal Pleno, Publicação DJ 13 out. 1995.  
271  Claramente, não é necessária a resolução do Senado caso haja fiscalização principal (concentrada e 

abstrata) de constitucionalidade, porque o julgamento exarado pelo Supremo Tribunal Federal já será, 
nesse caso, automaticamente dotado de eficácia contra todos, ex tunc e efeito vinculante. 

272  A fiscalização abstrata da constitucionalidade no direito brasileiro. São Paulo, RT, 1995. p. 116 – 121. 
273  Do contrôle da Constitucionalidade. Rio de Janeiro: Forense, 1966, p. 171. 
274  VELOSO, Zeno. Controle jurisdicional de constitucionalidade. 2. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2009, p. 

53. 
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Esta doutrina foi amplamente difundida pelo Ministro Gilmar Ferreira Mendes.275 

Ele, bem como o ex Ministro Eros Grau, entendem que as decisões proferidas pelo STF em 

qualquer espécie de ação (mandado de segurança, habeas corpus, recurso ordinário etc.) 

possuem força normativa dotada de eficácia geral e vinculante suficiente, de modo que fica 

dispensado o ato praticado pelo Senado, face ao efeito transcendente das decisões tomadas 

pelo Supremo Tribunal Federal.276 Assim, por meio de verdadeira “proposta de revisão 

jurisprudencial”, 277  os aclamados juristas colocam posição totalmente inovadora em 

relação ao tradicional modelo de controle incidental (exposto no item 2.2.2), em que os 

efeitos da decisão não ultrapassam as partes envolvidas na relação processual.  

Entretanto, essa não parece ser a posição mais adequada ao contexto normativo 

constitucional brasileiro, que, a partir da Emenda Constitucional nº 45/04, atribuiu ao 

próprio STF a prerrogativa de estender, subjetivamente, os efeitos das declarações de 

inconstitucionalidade por ele proferidas no controle difuso através da edição de súmula 

vinculante. 

Nestes termos, a Constituição determina a necessidade da utilização da súmula 

vinculante para que os efeitos do julgado em controle incidental ganhem foros que 

ultrapassem as partes em juízo. Não é possível, assim, admitir que, sem a utilização da 

súmula vinculante, as decisões alcançadas pelo STF tenham capacidade de alcançar 

terceiros, estranhos à relação jurídica que levou ao julgamento, vinculando seus motivos. 

Nas palavras de Roger Stiefelmann Leal:  
[…] a proposta de revisão jurisprudencial – caso prevaleça – e o regime 
normativo da repercussão geral – ao promoverem a valorização das decisões de 
mérito proferidas em sede de controle concreto pelo Supremo Tribunal Federal 

                                                
275  “Nos modelos concentrados, a diferenciação entre controle concreto e abstrato assenta-se, basicamente, 

nos pressupostos de admissibilidade. O controle concreto de normas tem origem em uma relação 
processual concreta, constituindo a relevância da decisão pressuposto de admissibilidade. O chamado 
controle abstrato, por seu turno, não está vinculado a uma situação subjetiva ou qualquer outro evento do 
cotidiano. Schlaich ressalta a equivocidade desses conceitos, porquanto o controle realizado, a decisão 
proferida e as conseqüências jurídicas são verdadeiramente abstratas, na medida em que se processam 
independentemente do feito originário. Em outros termos, o controle e o julgado levados a efeito pelo 
tribunal estão plenamente desvinculados do processo originário, tendo, por isso conseqüências jurídicas 
idênticas.” (MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 
1115). 

276  A grande discussão em torno desse tema, em que ficaram evidentes as posições dos Ministros Gilmar 
Mendes e Eros Grau, foi no julgamento da Reclamação n. 4.335-5/AC, ainda pendente de decisão 
definitiva, diante de novo pedido de vista dos autos.   

277  LEAL, Roger Stiefelmann. A incorporação das súmulas vinculantes à jurisdição constitucional brasileira: 
alcance e efetividade em face do regime legal da repercussão geral e da proposta de revisão 
jurisprudencial sobre a interpretação do art. 52, X, da Constituição. RDA – Revista de Direito 
Administrativo Belo Horizonte, ano 2012, n. 261, set. / dez. 2012, p. 190. 
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mediante a atribuição de efeito vinculante – acabam, em boa medida, por tornar 
inoperante o instituto da súmula vinculante.278 
 

Tomando como premissa que continua sendo necessário o manejo da resolução do 

Senado para a expansão dos efeitos da decisão proferida pelo Supremo em ação diversas 

do recurso extraordinário e das ações diretas de (in)constitucionalidade, é necessário tocar 

no assunto dos efeitos no tempo desse instrumento jurídico. Aqui, tem-se um impasse 

jurídico de grande dimensão. O próprio STF já assumiu a dificuldade do tema, como bem 

colocou o Ministro Sepúlveda Pertence no julgamento da ADI nº 15. Em suas palavras: “há 

uma disputa quanto a essa eficácia temporal da suspensão”.279 Neste mesmo acórdão, o 

Ministro Gilmar Ferreira Mendes assume que “há uma disputa doutrinária sobre o 

significado dessa suspensão, e o Supremo, salvo engano, nunca se pronunciou sobre essa 

matéria.”280   

De fato, a doutrina majoritária do direito constitucional entende que, quando 

editada, a Resolução do Senado retira a vigência da norma jurídica, portanto tem efeitos ex 

nunc.281 Em sentido contrário, Gilmar Ferreira Mendes e Emerson Merlin Clève afirmam 

que a resolução senatorial retira a norma do sistema jurídico, sendo assim dotada de efeitos 

retroativos.  

Sobre essa última corrente, cumpre tecer algumas considerações, explicando as 

razões de seu posicionamento.  

Afirma-se que, realmente, a declaração de inconstitucionalidade em controle 

incidental, por si só, não acarreta o desaparecimento do ato normativo discutido.282 A 

declaração emitida pelo juiz singular ou pelo Tribunal de Justiça causa efeitos somente 

inter partes, não gerando consequências para as demais normas e relações do sistema 

jurídico. Destarte, essa declaração atinge a eficácia técnica normativa, pois a lei continua 

sendo vigente e válida. Contudo, como destacou Gilmar Ferreira Mendes,  

                                                
278  LEAL, Roger Stiefelmann. A incorporação das súmulas vinculantes à jurisdição constitucional brasileira: 

alcance e efetividade em face do regime legal da repercussão geral e da proposta de revisão 
jurisprudencial sobre a interpretação do art. 52, X, da Constituição. RDA – Revista de Direito 
Administrativo Belo Horizonte, ano 2012, n. 261, set. / dez. 2012, p. 195.  

279  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade 15/DF. Relator: Ministro 
Sepúlveda Pertence. Julgamento: 14 jun. 2007. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Publicação: DJ, 21 jun. 
2007, p. 19. 

280  LEAL, Roger Stiefelmann, op. cit., p. 195. 
281  Cf. CLÈVE, Emerson Merlin. A fiscalização abstrata de constitucionalidade no Direito brasileiro. São 

Paulo, RT, 1995, p. 122. Militando pelos efeitos ex nunc da Resolução do Senado, equivalente a 
revogação da lei, ver FERRARI, Regina Maria Macedo Nery. Direito Constitucional, São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2011, p. 847.  

282  MENDES, Gilmar Ferreira. Direito Fundamentais e Controle de Constitucionalidade. 3. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2004, p. 389. 
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[…] a suspensão da norma pelo Senado constitui ato político que retira a lei do 
ordenamento jurídico, de forma definitiva e com efeitos retroativos. É o que 
ressalta igualmente do Supremo Tribunal Federal, ao enfatizar que a suspensão 
da vigência da lei por inconstitucionalidade torna sem efeitos todos os atos 
praticados sob o império da lei inconstitucional.283  
 

Nestes termos, a suspensão pelo Senado do ato normativo declarado 

inconstitucional garante definitividade à decisão, atribuindo a ela efeitos erga omnes e ex 

tunc. Trata-se de ato com força maior que a mera revogação, onde somente ocorrem os 

efeitos ex nunc. Portanto, aqui, com a declaração de inconstitucionalidade em controle 

difuso e posterior suspensão da norma pelo Senado, será retirada a validade na norma 

jurídica, e não só a eficácia em certo caso concreto, como ocorre com a simples declaração 

de inconstitucionalidade incidentalmente. Do contrário, como constata Emerson Merlin 

Clève, o instrumento seria inócuo à medida que não alcançaria a maioria das relações 

jurídicas formadas à luz da lei inconstitucional.284 

Outro argumento que corrobora tal posicionamento é que o Senado não teria 

competência para decidir sobre os efeitos temporais do sua resolução. Logo, se o acórdão 

do STF é dotado de efeitos ex tunc, no mesmo sentido deverá vir a Resolução do Senado. 

Enquanto isso, se a decisão do STF for prospectiva, a Resolução também deverá o ser.285   

Este ponto é de suma importância para o tema ora estudado, afinal, uma vez que se 

toma como pressuposto que a resolução do Senado possui unicamente efeitos ex nunc, ela 

não daria aos contribuintes o direito à repetição de indébito ou compensação de tributo 

declarado inconstitucional, pois o ato não teria o condão de atingir relações jurídicas 

passadas, mas tão somente as futuras. Em outras palavras, os contribuintes somente 

poderiam passar a não recolher o tributo declarado inconstitucional, porém não teriam 

direito de pleitear a restituição de valores pagos no passado. 

Tome-se como exemplo o caso dos pagamentos realizados como Contribuição ao 

PIS (Programa de Integração Social) sob a vigência dos Decretos-Leis n. 2445, de 29 de 

junho de 1988 e 2449, de 21 de julho de 1988, declarados inconstitucionais pelo Supremo 

Tribunal Federal no bojo do RE n. 148.754-2/RJ.286 A decisão judicial foi sucedida pela 

Resolução Senatorial n. 49/95 (DJ 10/10/1995) suspendendo a execução dos citados 

                                                
283  MENDES, Gilmar Ferreira. Direito Fundamentais e Controle de Constitucionalidade. 3. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2004, p. 390-391. 
284  Fiscalização abstrata da constitucionalidade no Direito brasileiro. São Paulo, RT, 1995, p. 123.  
285  Cf. ANDRADE, Fábio Martins de. Modulação em Matéria Tributária – o argumento pragmático ou 

consequencialista de cunho econômico e as decisões do STF. São Paulo: Quartier Latin, 2011. p. 331. 
286  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 148.754.2/RJ. Relator: Ministro Francisco     

Rezek. Julgamento: 24 jun. 1993. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Publicação: DJ, 04 mar. 1994.  
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Decretos-Leis. Dado esse contexto jurídico, muito embora os contribuintes clamassem pela 

restituição dos montantes pagos a título de PIS, com fundamento no efeito ex tunc da 

Resolução n. 49/95, a Secretaria da Receita Federal, optando pela interpretação dos efeitos 

ex nunc do mesmo ato normativo, negava os pedidos de restituição que lhe eram dirigidos. 

Contudo, o Poder Judiciário reconheceu os créditos dos contribuintes, seja para a 

restituição, seja para a compensação, de pagamentos anteriores ou posteriores à expedição 

da Resolução do Senado de n. 45/92.287 Vale dizer, os Tribunais brasileiros assumiram que 

este instrumento, além de expandir para todos os administrados que estão sob o manto da 

norma inconstitucional a decisão proferida pelo Supremo em controle incidental (concreto 

e difuso), também tem a capacidade de atingir fato jurídico pretérito, por força de seus 

efeitos ex tunc. 

2.2.3.  Modulação de efeitos 

A Constituição brasileira adotou como regra o princípio da nulidade das leis 

inconstitucionais, ou seja, o efeito retroativo dos julgamentos declarando a invalidade de 

determinado ato normativo 288 como forma de dar efetividade à Constituição. Nesse 

sentido, Humberto Ávila assevera que “toda a preocupação constitucional está em restaurar 

o estado de constitucionalidade por meio da atribuição de maior eficácia possível às 

decisões do Supremo Tribunal Federal.”289  

Dada essa regra geral, discussões legislativas foram lançadas com o intuito de 

atenuar o rígido preceito nulidade dos atos normativos inconstitucionais (efeito ex tunc) no 

direito positivo brasileiro. De fato, tanto na Assembleia Constituinte de 1988 como no 

processo de revisão constitucional de 1994, a matéria foi colocada em pauta.290 Contudo, 

foi só com o advento da Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999, instituidora do processo 

e julgamento referentes à ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de 

                                                
287  Por todo, ver o REsp 1120244/SP (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 1.120.244/SP. 

Relator: Ministro Muro Campbell Marques. Órgão Julgador: Segunda Turma. Publicação: DJe, 09 ago. 
2011) e o REsp 935889/SP (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 935.889/SP. Relator: 
Ministro Mauro Campbell Marques. Órgão Julgador: Segunda Turma. Publicação: DJe, 27 set. 2010.  

288  “São diversos os dispositivos que determinam a nulidade das leis como regra adotada na declaração de 
inconstitucionalidade: a eficácia contra todos e efeito vinculante (art. 102, §2º) que a fiscalização de 
validade em ação direta detém; efeito vinculante da súmula vinculante (art. 103-A); 103-A, §1º; 103, §2º; 
102, I, ‘l’; efeito de declaratório (art. 102, I, a e §2º)”. (ÁVILA, Humberto. Segurança Jurídica – Entre 
permanência, mudança e realização no Direito Tributário. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 522).  

289  Ibid., p. 523. 
290  Cf. BARROSO, Luis Roberto. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro. 4. ed. São Paulo, 

Saraiva. 2012, p. 23. 
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constitucionalidade perante o STF, que restou estabelecida a prática da modulação da 

eficácia temporal da declaração de inconstitucionalidade da lei, que já vinha sendo 

aplicada desde 1971 pela Corte Constitucional. Veja-se a redação do texto normativo, in 

verbis: 
Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista 
razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o 
Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, 
restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a 
partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. 
 

Pela leitura do dispositivo, de pronto, observa-se que os efeitos da declaração de 

inconstitucionalidade podem ocorrer de três formas distintas, atingindo os atos jurídicos 

praticados com base na lei inconstitucional e anulando-os a partir de três momentos:  

i) ex tunc, desde a edição da lei (também conhecida como eficácia retroativa);  

ii) ex nunc, a partir da decisão declaratória de inconstitucionalidade (a chamada de eficácia 

prospectiva); iii) ou pro futuro, a partir do trânsito em julgado do acórdão ou em algum 

outro momento estabelecido no futuro. 

Mas qual seria o objetivo de tal mudança, que mitiga de forma clara a regra de 

nulidade da lei inconstitucional, permitindo que os efeitos da declaração somente apareçam 

a partir da decisão ou, ainda, em um momento futuro? A doutrina responde a esta questão 

afirmando que a modulação dos efeitos seria instrumento hábil para evitar um “mal maior” 

advindo dos efeitos ex tunc da declaração de inconstitucionalidade.291  

Muito bem. Com relação à forma de aplicação da modulação de efeitos, é preciso 

que sejam feitas algumas observações. Primeiramente, a modulação de efeitos é 

instrumento cuja utilização, segundo expressamente posto pela lei, pode ocorrer no 

controle principal (concentrado e abstrato) de constitucionalidade – ação direta de 

inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade –, não havendo menção 

alguma sobre a sua extensão à via do controle incidental.292 Contudo, o Supremo Tribunal 

Federal vem aplicando o dispositivo em ambos os caminhos.293 Em segundo lugar, tem-se 

que a modulação de efeitos constitui instrumento unicamente manejável na hipótese de 

                                                
291  Por todos, veja-se ANDRADE, Fábio Martins de. Modulação em Matéria Tributária – o argumento 

pragmático ou consequencialista de cunho econômico e as decisões do STF. São Paulo: Quartier Latin, 
2011, p. 317. 

292  Cf. BICHARA, Luiz Gustavo A. S. A possibilidade de o Supremo Tribunal Federal atribuir efeitos ex nunc 
ou pro futuro à decisão que considera inconstitucional lei tributária. In: CEZAROTI, Guilherme (Coord.). 
Repetição de Indébito Tributário. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 82 e 83.  

293  Foi o caso do RE 559.943/RS (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 559.943/RS. 
Relatora: Ministra Cármen Lúcia. Julgamento: 12 jun. 2008. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Publicação: 
DJe, 14 ago. 2008). 
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declaração de inconstitucionalidade, e não na declaração de constitucionalidade, afinal esta 

última não configura uma alteração no estado das coisas existente até então, de modo que 

não há sentido em falar na restrição dos efeitos da declaração de invalidade. Realça-se, 

inclusive, que foi com base nesta lógica que decidiu o STF, negando a possibilidade de 

modulação de efeitos, tanto no famigerado caso da alíquota zero do IPI (RE nº 353.657-5 e 

370.682),294 bem como no não menos debatido caso da COFINS para as sociedades civis 

(RE nº 377.457-3).295 Por fim, fica destacado que o uso do artigo 27 da Lei nº 9.868/99 é 

de competência privativa do Supremo Tribunal Federal, de acordo com as regras trazidas 

pela Lei.296  

Ainda de acordo com o artigo 27, vê-se que existem pressupostos cuja presença é 

imperativa para a aplicação da modulação de efeitos, quais sejam: razões de segurança 

jurídica ou de excepcional interesse social. Ambos são requisitos que devem ser colocados 

frente a frente com a regra geral de aplicação da teoria da nulidade da lei inconstitucional 

e, portanto, dos efeitos ex tunc da decisão de inconstitucionalidade da norma jurídica no 

caso que está sendo decidido pelo Judiciário. Desse modo, a modulação de efeitos exige 

que o caso seja excepcional, que a inconstitucionalidade não seja manifesta,297 além de que 

                                                
294  O contexto deste caso (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraorinário 353.657/PR. Relator:  

Ministro Marco Aurélio. Julgamento:  25 jun. 2007, Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Publicação 07 mar. 
2008 e BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 370.682/SC. Relator:  Ministro Ilmar 
Galvão. Julgamento:  25 jun. 2007. Órgão Julgador:  Tribunal Pleno. Publicação19 dez. 2007) mudança 
de jurisprudência do STF, à medida que em julgados anteriores havia se manifestação no sentido de que a 
alíquota zero dava direito crédito de IPI, mas depois passou a entender que não era válido tal 
creditamento. Por essa razão, o Ministro Ricardo Lewandowski argumentou pela necessidade de 
modulação dos efeitos, tendo em vista a mudança abrupta de posição do Supremo, sendo necessário o 
respeito à segurança jurídica que os contribuintes haviam depositado no posicionamento pretérito. Porém, 
sua argumentação foi superada pelos demais Ministros, que decidiram que: i) a modulação só pode ser 
feita quando há declaração de inconstitucionalidade, e não da sua constitucionalidade, como no caso; ii) 
os casos pretéritos que entendiam pelo direito ao crédito decorrente da alíquota zero do IPI não haviam 
transitado em julgado, de modo que não formaram jurisprudência pacífica sobre o tema, não havendo que 
falar em quebra de segurança jurídica. O mesmo argumento foi usado no julgamento da ADI nº 1.040-9. 

295  Neste recurso extraordinário veio à tona o questionamento da validade da revogação promovida pelo 
artigo 56 da Lei 9430/96 da isenção prevista no artigo 6º, II da LC 70/91. Havia um cenário de 
estabilidade para os contribuintes (Súmula do STJ a seu favor, manifestações do STF afirmando que a 
matéria não era tema constitucional, de modo que não havia precedentes expressos em sentido contrário). 
Porém, tudo foi alterado no julgamento do STF, em que foi desprovido o recurso do contribuinte e o 
pedido de modulação de efeitos foi negado.  

296  Em sentido contrário: “levando-se em conta o fiel cumprimento da Constituição amplia-se muito além da 
competência do STF, abarcando vários outros tribunais do País, então os demais órgãos jurisdicionais 
colegiados também podem lançar mão do mecanismo da modulação quando indicar uma otimização na 
leitura constitucional do tema que lhe foi submetido à apreciação” (ANDRADE, Fábio Martins de. 
Modulação em Matéria Tributária – o argumento pragmático ou consequencialista de cunho econômico 
e as decisões do STF. São Paulo: Quartier Latin, 2011, p. 297).  

297  Cf. ÁVILA, Humberto. Segurança jurídica – Entre permanência, mudança e realização no direito 
tributário. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 562. 
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seja aplicada com racionalidade e motivação,298 não podendo ser realizada de modo 

arbitrário, pois deverá demonstrar o esforço interpretativo que desembocou na escolha de 

um ou outro valor jurídico para prevalecer no caso em julgamento. Não sendo 

vislumbrados tais pressupostos, não há que falar em modulação, como bem decidiu o STF 

no julgamento do Agravo de Instrumento nº 686.655/RJ,299 sobre a inconstitucionalidade 

do IPTU e taxas de limpeza e iluminação pública no município do Rio de Janeiro. Nesta 

ocasião, foi indeferido o pedido de modulação de efeitos feito pela Fazenda municipal, sob 

o argumento de que a alteração da regra da nulidade das leis inconstitucionais só deve 

ocorrer excepcionalmente, preservando a confiança dos contribuintes, sendo assim 

juridicamente perfeito, no caso, o direito à restituição do IPTU e das taxas indevidamente 

pagas ao Município do Rio de Janeiro.  

Da mesma forma, ressalte-se, foi decidido no RE nº 363.852300, em que o STF 

declarou inconstitucional a contribuição instituída pela Lei nº 8.540/92 (FUNRURAL), a 

qual incidia sobre a comercialização realizada pelo empregador rural (pessoa física), por 

violar os artigos 195, I; 195, § 4º e 150, III, todos da Constituição. A Fazenda Nacional 

pediu a modulação dos efeitos, com argumentos de índole financeira (quebra do estado), 

mas que não foram acolhidos pelos Ministros. 

Portanto, como todo instrumento jurídico, também a modulação de efeitos deve ser 

manejada de maneira adequada. As decisões que a aplicam devem ser motivadas, como já 

exposto, levando em consideração todas as peculiaridades do caso que está sendo tratado, e 

não se utilizando de máximas despidas de lastro jurídico. Afinal, com a modulação de 

efeitos estar-se-á privando o desfazimento dos atos jurídicos praticados com base na lei 

inconstitucional, e, com isso, criando-se situação de desigualdade entre os administrados. 

Mas não é só. Como consequência da manutenção dos efeitos da lei tributária 

inconstitucional, estar-se-á permitindo a cobrança de tributo em arrepio a princípio da 

legalidade (artigo 150, inciso II da Constituição); ferindo o princípio da separação de 

Poderes, já que a decisão do STF é que será o fundamento para a cobrança do tributo; 

deixando de lado a eficácia imediata de que são dotados os direitos fundamentais, haja 

                                                
298  Cf. PIMENTA. Paulo Roberto Lyrio, A Modulação da Eficácia Temporal da Decisão de 

Inconstitucionalidade da Lei Tributária em Controle Difuso. In: ROCHA, Valdir de Oliveira (Coord.). 
Grandes Questões Atuais do Direito Tributário, 12º volume. São Paulo: Dialética, 2008, p. 421. 

299 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo de Instrumento 686.655/RJ, Relator: Ministro Ricardo 
Lewandowski. Julgamento:  27 mai. 2008. Órgão Julgador: Primeira Turma. Publicação. Dje 13 jun. 
2008.  

300  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 363.852/MG. Relator: Ministro Marco 
Aurélio. Julgamento: 3 fev. 2010. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Publicação: DJe 23 abr. 2010. 
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vista que a liberdade, propriedade e proteção judicial estarão subtraídas e afrontando o 

princípio do Estado de Direito, porque a modulação de efeitos temporais da declaração de 

inconstitucionalidade inexoravelmente traz uma contradição jurídica, pois mantém como 

válido aquilo que é contrário ao direito.301 

Em síntese, contata-se que a modulação de efeitos inverte a lógica do próprio 

direito. Isto porque para toda hipótese existe uma consequência, é o que determinam todas 

as normas jurídicas. Assim, os agentes escolhem suas condutas de acordo com as 

consequências previstas pelo sistema. Porém, com a modulação dos efeitos, a consequência 

jurídica imputada à inconstitucionalidade, quer dizer, a sanção de inconstitucionalidade é 

afastada.  

Outrossim, reitere-se, em matéria tributária a modulação de efeitos influencia 

diretamente no direito à restituição de tributos, como assenta o Ministro Cezar Peluso no 

julgamento do RE 363.852/MG302:  
[…] com o devido respeito aos votos divergentes, só quero dizer que essa 
generalização da modulação de efeitos, em matéria tributária, na prática implica, 
pura e simplesmente, abolição do instituto de repetição do indébito. Se, em todos 
os casos de decisão de inconstitucionalidade, em matéria tributária, o Tribunal 
dispuser que só valerá dali para a frente, a repetição de indébito tributário e a 
prescrição não serve para mais nada! 
 

Imbuídos desses pensamentos, inclusive, há aqueles que defendem que não caberia 

ao Judiciário alterar o espírito da lei pela modulação de efeitos, mas tão somente declará-la 

inconstitucional com seus regulares efeitos.303 Assim, negam a legitimidade da regra posta 

no artigo 27 da Lei nº 9.868/99 de forma ampla, a qual só teria validade se tivesse sido 

positivada em nível constitucional.304 Sobre essa linha de pensamento, é importante 

                                                
301  Cf. ÁVILA, Humberto. Segurança Jurídica – Entre permanência, mudança e realização no Direito 

Tributário. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 561. 
302  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário RE 363.852/MG. Relator: Ministra Marco        

Aurélio. Julgamento: 03 fev. 2010. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Publicação: DJe, 22 abr. 2010. 
303  Cf. RAMOS, Elival da Silva. Controle de Constitucionalidade no Brasil – perspectivas de evolução. São 

Paulo: Saraiva, 2010, p. 300. No mesmo sentido, militando pela inconstitucionalidade do art. 27, sob o 
argumento de que não caberia à lei ordinária dispor sobre a possível modulação temporal dos efeitos, 
matéria que deveria advir no próprio nível constitucional, colocam-se Ingo Wolfgang Sarlet, Silvio 
Nazareno Costa, Ives Gandra da Costa Martins, Lenio Luiz Streck, José Adércio Leite Sampaio e o 
Ministro Moreira Alves. (apud ANDRADE, Fábio Martins de. Modulação em Matéria Tributária – o 
argumento pragmático ou consequencialista de cunho econômico e as decisões do STF. São Paulo: 
Quartier Latin, 2011, p. 340). 

304  Luiz Gustavo A. S. Bichara entende que não deve ser aplicado o art. 27 em matéria tributária, pois, assim 
como o direito penal, é campo onde o administrado necessita de mais segurança e garantias. Ademais, a 
estrita legalidade impera nessa seara. Como o STF já afirmou que lei inconstitucional equivale a ausência 
de lei, a tributação com base de lei inconstitucional é como a cobrança de tributo se lei. (A possibilidade 
de o Supremo Tribunal Federal atribuir efeitos ex nunc ou pro futuro à decisão que considera 
inconstitucional lei tributária. In: CEZAROTI, Guilherme (Coord.). Repetição de Indébito Tributário. São 
Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 72 e 73).  
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destacar que desde o ano 2000 existem duas ações diretas de inconstitucionalidades 

pendentes de julgado do STF, ambas pleiteando a declaração de inconstitucionalidade do 

artigo 27 da Lei nº 9.686/99, a ADI n. 2.154 e a ADI n. 2.258305. Nesta última, inclusive, o 

voto do Min. Relator Sepúlveda Pertence foi no sentido da invalidade do dispositivo. 

A seu turno, Humberto Ávila apresenta críticas claras e contundentes sobre o uso 

do mecanismo da modulação de efeitos especificamente em matéria tributária. Em sua 

opinião306, somente com a declaração de inconstitucionalidade é possível reconduzir à falta 

de competência tributária. Nesta toada, o autor comprova a incoerência no uso da 

modulação de efeitos em favor da Fazenda Pública com base nos argumentos de segurança 

jurídica307 e proteção da confiança legítima308 do Poder estatal, já que ambos configuram 

direitos fundamentais do cidadão contribuinte, não sendo passíveis de utilização pelo Poder 

Público. 

                                                
305  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.154/DF. Relator: Ministro 

Dias Toffoli. Julgamento: 18 ago. 2007. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Publicação: DJ, 11 set. 2007; 
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.258. Relator: Ministro Dias 
Toffoli. Julgamento: 16 ago. 2007. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Publicação: Dj, 11 set. 2007. 

306  Para o caso das leis tributárias existem particularidades que não permitem a utilização da modulação de 
efeitos, pelos seguintes motivos: i) as normas de competência tributária outorgam poderes, mas não 
impõem a busca de um ideal constitucional, requisito sine qua non para a intervenção do STF sobre os 
efeitos de suas decisões; ii) não existe “liberdade de configuração material da ação estatal”, isto porque 
não é possível averiguar a busca de um estado de coisas e de uma liberdade que disponha o legislador de 
vários meios para sua promoção, segundo requisito para a atuação do Supremo modular efeitos; iii) em 
matéria tributária, a simples pronúncia de incompatibilidade da norma com o sistema jurídico não tem o 
condão de restaurar o estado de constitucionalidade, de sorte que nem o terceiro requisito para a legítima 
modulação de efeitos está presente. 

307  Pelas seguintes razões: i) a segurança jurídica é um princípio traçado pela Constituição para proteção dos 
indivíduos em face do Estado, e não “instrumento de aumento do poder do Estado”; ii) em sede tributária, 
é ainda mais evidente o caráter protetivo da segurança jurídica, à medida que serve justamente como 
limite às ações estatais, ou seja, é princípio objetivo em prol do contribuinte; iii) também a proteção das 
expectativas e afastamento das incertezas (coisa julgada, direito adquirido, ato jurídico perfeito […]) são 
direitos individuais, que não podem ser avocados pelo Estado para proteção de seus interesses. (Entre 
permanência, mudança e realização no Direito Tributário. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 542). 

308  Com relação ao princípio da proteção da confiança, da mesma forma é impossível sua invocação pelo 
Estado, pois fundamento do princípio da confiança são os direitos fundamentais. Como se sabe, o Estado 
não tem direitos fundamentais, que são dos cidadãos, mas sim tem o dever de promovê-los. “Falta ao 
Estado aquilo que é essencial à aplicação do princípio da confiança: a possibilidade de ter a sua atuação 
surpreendida, em sentido negativo, pelo comportamento de uma outra pessoa. É precisamente por isso 
que a estranhamente denominada proteção da confiança orçamentária traz consigo o perigo de manter em 
favor do Estado a inconstitucionalidade de uma lei cuja edição é de sua própria e inteira responsabilidade, 
fazendo com que o Estado, digamos assim, seja beneficiado de sua própria ilicitude.” (ibid., p. 545). 

 De fato, não é possível afirmar que o Estado é surpreendido com a inconstitucionalidade de uma lei. 
Assim como o cidadão não pode se beneficiar por uma suposta falta de conhecimento da lei (artigo 3º da 
Lei de Introdução às normas do direito brasileiro – “Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que 
não a conhece.”), o Estado não pode se beneficiar de uma suposta falta de conhecimento de lei como um 
todo, em que se inclui a Constituição e toda a competência legislativa, de modo que não pode se esgueirar 
da sanção cominada ao ilícito cometido, quer dizer, a declaração de nulidade com efeitos ex tunc. 
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Munidos de todos esses elementos e críticas, é possível alcançar algumas 

conclusões relativamente à influência da modulação de efeitos na constituição do 

pagamento indevido e, por conseguinte, na restituição de tributos inconstitucionais. 

Quanto ao controle principal de constitucionalidade, pouco importa a técnica 

utilizada pelo Supremo; sempre que a decisão tiver efeitos ex tunc e erga omnes (efeitos 

regulares, implícitos na Constituição e explícitos no artigo 28 da Lei nº 9.868/99), será 

possível o pedido de restituição dos valores indevidamente pagos por todos os 

contribuintes, já que foi retirada a validade da norma jurídica que fundamentava o 

pagamento. A contrario sensu, quando da utilização de modulação de efeitos (artigo 27 da 

Lei nº 9.868/99) – que, apesar de contestável aplicação na seara tributária, vem sendo 

tratada como plenamente compatível com esse sistema pelo STF –, com atribuição de 

efeitos ex nunc ou pro futuro à decisão declaratória de inconstitucionalidade, subsistirá 

incólume o pagamento efetuado no passado e, portanto, ilegítimo o pleito pelo indébito. 

Na hipótese de controle de constitucionalidade efetuado pela via incidental, 

portanto com efeitos inter partes, a princípio não teria cabimento a modulação de efeitos 

por falta de previsão legal. Todavia, admitindo-se, como faz o Supremo Tribunal Federal, 

tal possibilidade no julgamento de recursos extraordinários com repercussão geral, a 

modulação de efeitos determinará o destino dos recursos sobrestados nas instâncias a quo. 

Ou seja, caso haja modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, os 

julgamentos dos processos sobrestados decretarão que, apesar da desconformidade da 

exação tributária com a Constituição da República assim reconhecida pelo STF, não é 

devida a restituição de valores pelo Estado. Isto porque se preferiu dar efeitos prospectivos 

à decisão de inconstitucionalidade; por conseguinte, os pagamentos efetuados no passado 

não serão atingidos, permanecendo completamente devidos e, portanto, incapazes de gerar 

o direito à restituição de indébito. Ademais, atualmente este raciocínio também se aplica 

aos contribuintes que não estavam em juízo quando da declaração de inconstitucionalidade 

com modulação de efeitos, haja vista que o STF vem atribuindo “efeitos vinculantes” ao 

recurso extraordinário com repercussão geral (item 2.2.2.2). 

2.2.4.  Controle de constitucionalidade pela Administração 

Partindo do pressuposto de que é imprescindível a expedição de norma jurídica por 

autoridade jurisdicional competente para que se transcreva em linguagem apropriada a 
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responsabilidade estatal e o correlato dever de restituir o indébito, surge a seguinte dúvida: 

teria a esfera administrativa o status de autoridade competente para reconhecer tal vício e 

declarar a inconstitucionalidade da lei? Ou esta competência é exclusiva do Poder 

Judiciário? 

A questão é bastante controversa. 

Para o constitucionalismo tradicional, a resposta é negativa, entendendo-se que a 

competência para declaração de inconstitucionalidade é privativa do Judiciário.309 

Sustentando esta concepção, argumenta-se que, desde sua origem, controle de 

constitucionalidade é atividade exclusiva do Poder Judiciário. Caso fosse conferida tal 

prerrogativa ao Poder Executivo, estar-se-ia permitindo que este se sobrepusesse ao Poder 

Legislativo, ferindo, portanto, a Separação de Poderes. Ademais, o controle de 

constitucionalidade diz respeito à análise de uma norma sobre um suporte fático (atividade 

de produção normativa), o que é atividade típica jurisdicional. Nesse sentido, seria do 

Judiciário o papel de efetuar o controle de constitucionalidade das leis e atos normativos e, 

consequentemente, caberia apenas a ele a guarda dos preceitos esculpidos na Constituição 

(competência ratione materiae).310 

Por essas razões, não caberia à Administração afastar norma válida e vigente, sob 

pena de afronta ao princípio da legalidade, bem como aos demais princípios esculpidos no 

artigo 37 da Constituição da República, quais sejam, a impessoalidade, a moralidade, a 

publicidade e a eficiência.311 

Nesse sentido, deve-se atentar para um ponto levantado por Jorge Miranda ao 

analisar a questão. No sentir do admirável jurista português, a função de garantia conferida 

a certos órgãos não provém da sua simples existência, mas sim de outorga pelo próprio 

direito. Se não consta de forma explícita na Constituição, deveria constar na lei a 

competência dos tribunais administrativos julgarem a constitucionalidade das leis.312 Isso, 

contudo, não ocorre no caso brasileiro. Ainda, veja-se que a questão da ampla defesa no 

                                                
309  Como expoentes dessa posição, podem-se citar Hans Kelsen, Rui Barbosa, Alfredo Buzaid, Lúcio 

Bittencourt, Gilmar Mendes e Elival da Silva Ramos (apud LAURENTIIS, Lucas Catib de. Controle de 
Constitucionalidade pela Administração. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 260, p. 
133-166, maio/ago. 2012, p. 137 et seq.). 

310  Cf. TAVARES. Alexandre Macedo. A responsabilidade Estatal pelo Desempenho Irregular da Função de 
Legislar como Engrenagem do Sistema de Freios e Contrapesos à Possibilidade de o STF atribuir 
Eficácia Prospectiva às Decisões de Inconstitucionalidade em Matéria Tributária. Revista Dialética de 
Direito Tributário nº 159, dez – 2008, p. 8. 

311  “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: […]” 

312  Contributo para uma teoria da inconstitucionalidade. Coimbra: Editora Coimbra, 2007, p. 179.  
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âmbito dos Tribunais Administrativos não minimizaria a conclusão de Jorge Miranda, pois 

“a amplitude da defesa não significa amplitude da competência para examinar qualquer 

tipo de alegação. A competência constitucional nada tem a ver com a ampla defesa.”313   

De outro lado, não faltam aqueles,314 como Eduardo Domingos Bottalo,315 Rui 

Medeiros316 e Ricardo Lobo Torres317, que afirmam que a Administração também é dotada 

de competência para efetuar o controle de constitucionalidade das leis, porque não há 

monopólio do Judiciário sobre tal atividade. Alegam, destarte, que os Tribunais 

Administrativos não deveriam se afastar da apreciação da constitucionalidade dos atos 

normativos que permeiam as causas sob sua alçada. Pelo contrário, os julgadores da esfera 

administrativa não só poderiam como deveriam apreciar questões constitucionais que lhe 

fossem enviadas.318 

Porém, mesmo os defensores da possibilidade de ser realizada a fiscalização de 

constitucionalidade na via administrativa trazem uma distinção importante a ser notada: a 

Administração atuante como aplicadora da lei não se confunde com a Administração como 

órgão judicante.319 Não seria dado à Administração, exercendo sua função administrativa 

ativa (aplicadora da lei), declarar a inconstitucionalidade de lei para ulteriormente conceder 

a repetição do indébito, afinal seu trabalho é cumprir a lei, e não questioná-la. Haveria um 
                                                
313  PIMENTA, Paulo Lyrio. Efeitos da decisão de inconstitucionalidade em direito tributário. São Paulo: 

Dialética, 2002, p. 138. 
314  Como Rui Medeiros, Emerson Merlin Cléve, Luís Roberto Barroso e Gustavo Binenbojm e Ruy Barbosa 

Nogueira (apud LAURENTIIS, Lucas Catib de. Controle de Constitucionalidade pela Administração. 
Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 260, p. 133-166, maio/ago. 2012, p. 138). 

315  No atinente a este ponto, o autor afirma que “uma das mais incompreensíveis limitações que, em geral, 
ainda se auto-impõem os órgãos singulares ou coletivos encarregados, na esfera administrativa, do 
julgamento de questões tributárias diz respeito à recusa na consideração de questões constitucionais 
suscitadas pelos contribuintes.” (BOTTALLO, Eduardo Domingos. Processo Administrativo Tributário e 
Processo Judicial Tributário. In: BARRETO, Aires F.; BOTTALLO, Eduardo Domingos. (Org.). Curso de 
Iniciação em Direito Tributário. São Paulo: Dialética: Dialética, 2004, p. 244).  

316  O jurista português, partindo do princípio da supremacia da Constituição e de seu caráter de Lei 
fundamental do país, da força normativa da Constituição, e do princípio da conformidade dos atos do 
Estado com a Constituição, conclui que, como toda a atividade pública, a Administração está subordinada 
à Constituição. Como consequência, não só os atos administrativos não devem ser inconstitucionais, 
como também “as autoridades administrativas são chamadas a contribuir activamente para a 
concretização das normas da Lei Fundamental”. (A decisão de Inconstitucionalidade: os autores, o 
conteúdo e os efeitos da decisão de inconstitucionalidade. Lisboa: Universidade Católica Editora, 1999, 
p. 169). 

317  TORRES, Ricardo Lobo. Restituição de Tributos. Rio de Janeiro: Forense, 1983, p. 110. 
318  A opinião de Luiz Fernando Mussolini Júnior é a mesma, como depreendemos da passagem: “É de se ter 

como verdadeiro que os Tribunais Administrativos podem – e mais do que isso, devem – afastar a 
aplicação de lei sob a alegação de sua incompatibilidade com a Constituição”. (Extinção da Obrigação 
Tributária: processo administrativo e judicial. In: SANTI, Eurico Marcos Diniz de (Coord.). Curso de 
Especialização em Direito Tributário– Homenagem ao Professor Paulo de Barros Carvalho. Rio de 
Janeiro: Forense, 2006, p. 422).  

319  Sobre a diferenciação entre a função administrativa ativa e a função administrativa judicante ver 
BOTALLO, Eduardo Domingos. Curso de Processo Administrativo Tributário. 2. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2009, p. 65-66. 
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risco excessivo nessa última medida. Já em relação à Administração em sua função 

judicante (função atípica)320, seria sim possível que isso fosse feito. Mas, para tanto, seria 

necessário que houvesse um processo administrativo organizado como um processo 

judicial, com instâncias julgadoras e recursos previstos em lei,321 vale dizer, exercendo 

jurisdição com o escopo de composição de conflitos.322 Registre-se que, por esse entender, 

não haveria que se falar em superposição da jurisdição exercida pelo Judiciário sobre 

aquela exercida pela Administração, pois “as autoridades competentes executarão, 

essencialmente, a mesma tarefa a cada uma delas especificamente atribuída pelo 

sistema.”323 

Ricardo Lobo Torres bem sintetiza esse ponto ao asseverar que “a 

inconstitucionalidade da lei pode ser declarada incidentalmente pela Administração em 

processos de restituição de indébito, já que os aspectos formais do procedimento e a 

competência dos órgãos que nele funcionam neutralizam os riscos da medida.”324 

Nestes termos, o fiscal da Receita Federal não possuiria a faculdade de não aplicar 

uma lei porque a considera inconstitucional. Mas o Conselho Administrativo de Recursos 

Fiscais teria essa opção, porque está investido de função jurisdicional, não podendo fazer 

“parte de uma interpretação” para o julgamento de casos, detendo-se antes de alcançar a 

Constituição. Afinal, isso implicaria em aceitar que a Administração não está submetida à 

ordem constitucional.  

Esta linha de raciocínio aparece claramente na obra de Ruy Barbosa Nogueira, 

tomada como base por grande parte da doutrina. O ilustre Professor, entretanto, assume 

que à Administração enquanto órgão judicante somente seria possível “deixar de aplicar a 

lei”, com possibilidade de posterior revisão pelo Judiciário, e não de fato declarar a 

inconstitucionalidade. Em suas palavras: “de modo definitivo e conclusivo, cabe 

                                                
320  É o que leciona Tácio Lacerda Gama, mediante as seguintes palavras: “Há, pois, função jurisdicional 

voltada à solução de conflitos entre agentes públicos e contribuintes. Trata-se, porém, de função atípica 
da administração, pois não é exercida pelo Poder Judiciário.” (Competência Tributária – fundamentos 
para uma teoria da nulidade. São Paulo: Noeses, 2009, p. 253). 

321  Ressalte-se que a declaração administrativa de constitucionalidade traz verdadeira anulação ou invalidade 
do ato, e não sua mera suspensão. 

322  Cf. CONRADO, Paulo César. Processo Tributário, 2. ed. São Paulo: Quartier Latin, 2007, p. 75. Ver 
também FIGUEIREDO, Lúcia Valle; BALERA, Wagner; LOPES NETO, Osíris de Azevedo. Processo 
Administrativo Tributário e Controle de Constitucionalidade pelos Tribunais Administrativos.  Revista de 
Direito Tributário nº 75, Malheiros, 1999, p. 155. 

323  MUSSOLINI JÚNIOR, Luiz Fernando, Extinção da Obrigação Tributária: processo administrativo e 
judicial. Restituição de Tributos, In: SANTI, Eurico Marcos Diniz de (Coord.). Curso de Especialização 
em Direito Tributário– Homenagem ao Professor Paulo de Barros Carvalho. Rio de Janeiro: Forense, 
2006, p. 421.  

324  Restituição de Tributos. Rio de Janeiro: Forense, 1983, p. 113. 
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especificamente ao Judiciário declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do 

Poder Público. Ao Judiciário cabe exercer o controle jurisdicional in casu.”325  

Contraponto essas ideias com a sistemática do controle de constitucionalidade das 

leis, afere-se ser criticável a posição do douto jurista, à medida que a inconstitucionalidade 

é um vício, ao qual o direito aplica a respectiva sanção de invalidade – itens 1.1.2. e  

1.1.3. –, não havendo que falar em simples “não aplicação da lei” para justificar a 

pretendida competência do Poder Executivo para a fiscalização da constitucionalidade 

normativa. Ou, como constatou Hans Kelsen em sua obra sobre a jurisdição constitucional, 

quando um tribunal rejeita a aplicação de uma lei por razões de inconstitucionalidade, 

“funciona na prática como garante da Constituição”,326 não sendo possível esquivar-se do 

fato de estar realmente exercendo tal função, ou seja, praticando o controle de 

constitucionalidade das leis.  

Deixando de lado todas as disputas doutrinárias, as diretrizes que vêm sendo 

tomadas pelo direito positivo, como também pela jurisprudência administrativa federal, 

retiram qualquer discussão sobre o tema. É o que se depreende da Súmula nº 2 do 

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), antigo Conselho de Contribuintes, 

que, sedimentando sua jurisprudência,327 vem vazada nos seguintes termos: “O CARF não 

é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.” 

                                                
325  Da interpretação e da aplicação das leis tributárias. Segunda edição, São Paulo: Editora Revistas dos 

Tribunais, 1965, p. 33. 
326  Jurisdição constitucional. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 249.  
327  ACÓRDÃO 101-96.895 
 1º Conselho de Contribuintes / 1a. Câmara / ACÓRDÃO 101-96.895 em 15.08.2008 
 IRPJ E OUTRO - Ex(s): 2001. Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ  

Ano-calendário: 2000 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - LANÇAMENTO - NULIDADE - 
Não é nulo o auto de infração, lavrado com observância do artigo 142 do CTN e 10 do Decreto 70.235 de 
1972, quando a descrição dos fatos e a capitulação legal permitem ao autuado compreender as acusações 
que lhe foram formuladas no auto de infração, de modo a desenvolver plenamente suas peças 
impugnatória e recursal. APRECIAÇÃO DA CONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVOS LEGAIS 
EM VIGOR - As DRJ, assim como o Conselho de Contribuinte, não são competente para se pronunciar 
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula nº 2 do Primeiro Conselho de Contribuintes). […] 
Por unanimidade de votos, REJEITAR a preliminar e NEGAR provimento ao recurso. Publicado no DOU 
em: 15.09.2008 (grifei). (BRASIL. Ministério da Fazenda. Acórdão nº 101-96.895 do Processo 
11618.004894/2005-98. Relator: Antonio José Praga de Souza. Julgamento: 15 ago. 2008. Órgão 
Julgador: 1º Conselho de Contribuintes. 1ª Câmara. 3ª Turma. Publicação: 15 ago. 2008). 

 DECISÃO 16-15663. Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo I / 11a. Turma / 
DECISÃO 16-15663 em 04/12/2007 Obrigações Acessórias. AI nº 37.088.854-5 de 15/08/2007 AUTO 
DE INFRAÇÃO. GFIP. APRESENTAÇÃO COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS 
GERADORES DE TODAS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. 1. Apresentar a empresa 
GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias 
constitui infração à legislação previdenciária. 2. Constitui infração ao artigo 32, inciso IV, § 5º, da Lei 
8.212/91, a empresa apresentar ao INSS a Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência 
Social - GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores das contribuições destinadas à 
seguridade social, sujeitando o infrator à multa prevista no artigo 284, inciso II do Regulamento da 
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Ainda no plano do direito positivo, o artigo 26-A, caput do Decreto nº. 70.235, de 6 

de março de 1972, certifica que, “no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado 

aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo 

internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.” 

Contudo, o § 6º do próprio artigo 26-A apresenta uma exceção à regra constante no 

caput, ao permitir a não aplicação de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo 

que tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva do STF. Pode-se, destarte, 

depreender de tal dispositivo que pouco importa se a declaração de inconstitucionalidade 

pelo STF ocorreu via controle principal ou incidental (via recurso extraordinário com 

repercussão geral, com posterior resolução do Senado ou edição de súmula vinculante), 

bastando que tenha transitado em julgado para que permita a não aplicação do ato 

normativo, lei, tratado ou acordo internacional pela Autoridade Administrativa. 

Logo, é verdade que o sujeito passivo pode tentar efetuar seu pleito de restituição 

de tributo inconstitucional primeira e diretamente na via administrativa (antes de qualquer 

manifestação judicial sobre o tema), mas serão pequenas suas chances de êxito pelos 

motivos elencados acima. Com supedâneo em decisão judicial transitada em julgado a seu 

favor ou por decisão definitiva do STF, será maior a probabilidade de deferimento do 

pleito de repetição ou compensação administrativamente.  

2.3.  Consequente normativo da restituição de tributo inconstitucional 

Após os esforços despendidos nas linhas acima, sobre as principais questões 

relativas ao antecedente da norma padrão de restituição de tributos, neste tópico serão 

delineados os aspectos constantes do consequente dessa norma, em que, abstratamente, se 

enlaça o sujeito ativo (contribuinte lesado) ao sujeito passivo (Poder Público) em torno da 

relação jurídica de indébito fiscal, decorrente da declaração de inconstitucionalidade da lei 

                                                                                                                                              
Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99. 3. Se a autoridade fiscal efetua lançamento em 
virtude do não adimplemento de obrigação previdenciária principal, na época devida, obviamente, deverá 
lavrar auto-de-infração para aplicação da penalidade correspondente, na hipótese de as contribuições com 
seus fatos geradores, além de não terem sido recolhidas, também não foram declaradas em GFIP. Se a 
NFLD for julgada improcedente em virtude da não ocorrência dos fatos geradores correspondentes, o 
auto-de-infração também será, razão pela qual, é conveniente que o auto-de-infração seja analisado pela 
autoridade julgadora, concomitantemente ou após o julgamento da NFLD. 4. […]. LEGALIDADE. 
CONSTITUCIONALIDADE. A declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos federais, 
bem como de ilegalidade destes últimos, é prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder 
Judiciário. […]. (BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria da Receita Federal. Acórdão 16-15663 de 04 
de dezembro de 2007. Ementa: AI nº 37.088.854-5 de 15 ago. 2007. Publicação: DOU, 04 dez. 2007 
(grifei)). 
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que ensejou o pagamento de tributo. Nesta relação, lembre-se, o Estado (devedor) deve 

certa prestação ao contribuinte (credor), qual seja, a devolução dos montantes 

inconstitucionalmente recolhidos a título de tributo.  

2.3.1.   Legitimidade ativa na ação de repetição de indébito 

Em termos processuais, a questão da legitimidade ativa se enquadra na legitimidade 

de agir, tendo repercussão direta no direito de ação, o qual, é certo, exige não só a 

legitimação como também o interesse (artigo 3º, CPC). Neste sentido é que a legislação 

estabelece que somente com prévia autorização da lei alguém poderá pleitear direito que 

não lhe pertence (artigo 6º do CPC). 

Assim, a legitimidade ativa expressa condição para o exercício regular da ação 

(condição da ação), por força da qual a parte habilita-se a ver resolvido o mérito de lide328 

sub judice329 e, por isso, deve sempre ser conhecida de plano pelo magistrado.  

Como regra geral no processo tributário, o autor da ação é aquele obrigado ao 

pagamento do tributo ou da penalidade pecuniária, nos termos do artigo 121 do Código 

Tributário Nacional, vale dizer, é a pessoa obrigada a recolher tributos aos cofres públicos 

por ter incidido em fato gerador tributário. Este sujeito, por não concordar com a cobrança 

efetiva ou potencial de tributos pela Fazenda Pública, procura a tutela jurisdicional para 

resguardar seus direitos. Ele possui legitimidade para tanto.  

Porém, essa não é a relação jurídica objeto do presente trabalho. Neste momento, 

debruça-se sobre a relação jurídica que lógica e cronologicamente aparece depois da 

relação jurídica tributária supra-apontada, qual seja, a relação de débito do Fisco perante o 

contribuinte, porque os pagamentos efetuados, na primeira relação, foram baseados em leis 

incompatíveis com o texto da Constituição.  

Sobre a relação ora analisada, seguindo os parâmetros processuais e com respaldo 

no artigo 165 do Código Tributário Nacional, conclui-se que, a princípio, a legitimidade 

ativa para pleitear, seja judicialmente, seja administrativamente, a restituição de tributos 

não causa maiores dúvidas: trata-se de aptidão conferida ao sujeito passivo da obrigação 

tributária, vale dizer, àquele que efetuou o pagamento dos valores a título de tributo e que, 

agora, possui o direito subjetivo de se voltar contra o ente público para reaver tais 
                                                
328 A resolução da lide dar-se-á no bojo do processo, que será inaugurado pelo sujeito ativo (autor) contra o 

sujeito passivo (réu). 
329  Cf. CAIS, Cleide Previtalli. O Processo Tributário. 4. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, 

p. 174. 
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montantes. Afinal, foi justamente esse sujeito quem levou aos Cofres Públicos quantias 

indevidas, haja vista a sua declaração de inconstitucionalidade.  

Exemplificando. Reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal que um município 

incorreu em inconstitucionalidade ao editar lei com alíquotas progressivas com relação ao 

IPTU antes EC nº 29/00 – cujo novo conteúdo estabeleceu que a “progressividade” referida 

no artigo 156, § 1º deveria ser também aplicável às hipóteses de diferenciação do valor 

venal do imóvel ou do seu uso e localização –, o proprietário de um imóvel construído no 

perímetro urbano deste determinado município tem o direito de ser restituído por valores 

indevidamente recolhidos a título de IPTU, com base na lei declarada inconstitucional. 

Neste exemplo clássico, fica nítida a passagem da relação jurídica tributária (contribuinte 

do IPTU, ocupando o polo passivo da relação e levando aos cofres públicos o imposto de 

competência municipal) para a relação jurídica de restituição do indébito, em que o sujeito 

passivo da obrigação principal (contribuinte do IPTU) passa a ser sujeito ativo da 

obrigação de restituir o indébito, perante o município, que, por sua vez, toma a posição de 

sujeito passivo das partes envolvidas no acontecimento do fato jurídico (o pagamento 

indevido), cujo objeto é devolver o montante pago (tributo inconstitucional). 

Desta forma, sendo o sujeito legitimado ativo o “titular do direito subjetivo material 

cuja tutela pede (legitimidade ativa)”,330 alcançar-se-á sempre a mesma resposta: tem 

legitimidade para propor ação de repetição de indébito aquele que se encontrava no polo 

passivo na relação jurídica tributária principal e recolheu tributo desconforme à 

Constituição, haja vista que o sistema lhe confere o direito de somente ser tributado nos 

estritos limites da lei.  

2.3.1.1.  Restituição de tributos segundo o artigo 166 do Código Tributário 

Nacional 

O problema da legitimidade ativa nas ações de restituição de indébito aparece nos 

tributos ditos “indiretos”, por força da diferenciação entre contribuinte de fato e 

contribuinte de direito, e a disciplina trazida pelo artigo 166 do Código Tributário 

Nacional, amplamente utilizada pela jurisprudência e discutida na doutrina. 

Pois bem. Comumente define-se o tributo indireto como aquele que, apesar de ser 

devido por determinado sujeito passivo, é economicamente suportado por terceiro, sendo 
                                                
330  Cf. CINTRA, Antonio Carlos de Araúdo; GRIONOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. 

Teoria Geral do Processo. 28. ed. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 276. 



 
 

114 

este o contribuinte de fato, e aquele o contribuinte de direito. O repasse econômico do 

tributo do contribuinte de direito ao contribuinte de fato ocorre por meio do preço do 

produto ou serviço, ou qualquer outro processo mercantil. Nesse sentido, os tributos 

incidentes sobre o consumo seriam indiretos, enquanto os tributos incidentes sobre o 

patrimônio e a renda, diretos.331 

Constata-se que, dentre os diversos critérios332 que justificam a classificação dos 

tributos entre diretos e indiretos, foi o da repercussão econômica dos impostos o adotado 

pela jurisprudência e, posteriormente, pelo CTN,333 como se pode depreender do texto que 

foi consagrado no famigerado artigo 166, in verbis: “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.” 

À primeira vista esta construção da diferença entre tributos diretos e indiretos, bem 

como a aplicação do artigo 166 do CTN, parece perfeita. No caso do ICMS (imposto 

tradicionalmente visto como indireto, sobre o consumo), por exemplo, o contribuinte de 

direito (“pessoa, física ou jurídica, que realize, com habitualidade ou em volume que 

caracterize intuito comercial, operações de circulação de mercadoria” – artigo 4º da Lei 

Complementar nº 87/96) poderá propor ação de repetição de indébito quando 

comprovadamente não tiver repassado os valores relativos ao imposto estadual para o 

próximo agente da cadeia econômica ou quando o consumidor (quem suporta normalmente 

o ônus financeiro do ICMS) lhe dê autorização para ir a juízo.  

Porém, toda a certeza dessa construção desaparece quando se busca o seu emprego 

em outros casos tributários dos mais cotidianos. Como ficaria a situação onde existem 
                                                
331  Cf. MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Repetição do tributo indireto: incoerências e contradições. São 

Paulo: Malheiros, 2011, p. 13. 
332  O primeiro critério aventado é o da repercussão econômica dos impostos, que será posteriormente 

abordado na dissertação. Já o segundo critério constitui a observação do administrativo do lançamento, 
sendo que seriam diretos aqueles tributos dependentes do ato administrativo de lançamento, enquanto 
indiretos aqueles recolhidos pelo próprio contribuinte. Em terceiro lugar, aparece o critério do fato 
gerador, segundo o qual os tributos diretos são aqueles cujo fato gerador corresponde a uma situação 
permanente, e, por sua vez, os tributos indiretos são aqueles em que o fato gerador é uma situação pontual 
e instantânea, que pode ser isolada no tempo. Por fim, o quarto e último critério é o dos campos 
econômicos imponíveis, pelo qual tributos indiretos gravam a percepção ou o acúmulo de renda, e, ao seu 
turno, tributos indiretos atingem o consumo de renda. (FERNANDES, Luis Dias. Repetição de Indébito 
Tributário – O inconstitucional artigo 166 do CTN. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 46). 

333  Segundo José Mörchbächer, com posição diferenciada sobre o assunto, não é a diferenciação entre 
tributos diretos/indiretos que é determinante para fins do art. 166 do CTN. Na sua opinião, foi de forma 
consciente que o legislador não usou o termo tributo indireto no art. 166. Assim, o que importa para o 
Autor é o contribuinte de fato, o qual comporá a relação jurídica contra o Fisco, e que, por sua vez, é 
absolutamente diversa da relação jurídica tributária principal (Repetição do indébito tributário indireto. 
São Paulo: Dialética, 1998, p. 39-49). 
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agentes arrecadadores, como no imposto de renda retido na fonte? Ou quando tributo 

normalmente tido como direto apresenta clara transferência do ônus fiscal, como no caso 

dos contratos de aluguel em que o inquilino fica responsável pelo pagamento do IPTU? 

Não só estas questões práticas como também premissas teóricas indispensáveis 

levaram os estudiosos do Direito Tributário a contestar a validade da aplicação deste 

preceito, positivado no artigo 166 do CTN e cotidianamente aplicado pelos tribunais 

brasileiros. Por essas razões, como também pela complexidade do tema, propõe-se 

inicialmente um discurso sobre o entendimento jurisprudencial, para que, em seguida, 

possam ser devidamente apresentados os problemas e os comentários da doutrina sobre a 

questão, que ainda causa controvérsia importante sobre a legitimidade ativa na restituição 

de tributos, inclusive os tributos inconstitucionais.  

2.3.1.1.1. Posição da jurisprudência sobre a questão 

Inicialmente, faz-se necessário destacar que o texto hodiernamente estampado no 

artigo 166 do Código Tributário Nacional é fruto de longínqua construção jurisprudencial 

do STF. Sobre este ponto, recorde-se que a atual competência do STJ era assumida pelo 

STF antes da promulgação de Constituição de 1988, por meio da qual foi criada a nova 

Corte Constitucional. Por conseguinte, ao Supremo Tribunal Federal cabia a função de 

manifestar-se sobre a interpretação de lei federal e, portanto, tratar do tema da legitimidade 

ativa para a restituição de tributos “indiretos”. Esse tema, inclusive, foi objeto de suas 

primeiras manifestações sobre a restituição de tributos no Brasil.334 

Assumindo tal papel, o Supremo Tribunal Federal, após diversos julgamentos 

apoiados nas tradições civilistas, as quais, por sua vez, eram pautadas nos ensinamentos 

romanos sobre restituição de valores indevidos,335 publicou em 13 de dezembro de 1963 a 

Súmula n. 71, de acordo com a qual “embora pago indevidamente, não cabe restituição de 

tributo indireto.” Em síntese, segundo a inteligência dessa disposição, não é bastante para 

legitimar a repetição de indébito o enriquecimento ilícito do ente público, pois também é 

imprescindível que se constate o empobrecimento do contribuinte.  

Assim, a Súmula n. 71 parte da premissa que, na constância de um tributo indireto, 

sempre haverá o repasse do ônus financeiro ao consumidor final (contribuinte de fato). Por 

                                                
334  Cf. MACHADO, Brandão. Repetição do indébito no direito tributário. In: ______. (Org.). Direito 

Tributário – estudos em homenagem ao Prof. Ruy Barbosa Nogueira. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 68. 
335  Ibid., p. 69-70. 
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essa razão, nunca seria legítimo ao contribuinte de direito a restituição do tributo indevido, 

uma vez que, se isso fosse possível, ele embolsaria valores que não despendeu, ou seja, 

receberia valores sem causa. Foi nessa esteira que ganhou relevância o argumento trazido 

pelo Ministro Victor Nunes Leal quando do julgamento do RE n. 46.450/RS,336 em 1961, 

no sentido de que, entre o locupletamento sem causa do contribuinte ou da Fazenda, 

melhor ficar com esse último, tendo em vista que, “se alguém há de enriquecer sem causa, 

que seja o Estado, que representa a coletividade”,337 pois os montantes seriam utilizados 

em seu desempenho. Ademais, no julgamento deste paradigmático Recurso Extraordinário, 

o Ministro Victor Nunes Leal enfatizou a premissa maior de toda a edificação jurídica que 

estava sendo trabalhada: “o fundamento da repetição do indébito, do mesmo modo que a 

ação in rem verso, é a equidade”. Desse modo, na racionalidade adotada pelo STF foi feita 

uma aproximação entre a ação de repetição de indébito e a actio in rem verso, com todos 

os elementos que lhe são próprios, diretamente importados do direito civil. 

Após alguns anos em que essa posição restou irredutível, mediante persistente 

empenho da doutrina não só do direito tributário, como também da economia e das 

ciências financeiras, alcançou-se a percepção de que em muitas situações o tributo dito 

indireto não necessariamente comportava a transferência do encargo financeiro, bem como 

poderiam existir situações em que o tributo direto poderia ser dotado de tal característica. 

Respondendo a esses dados, o STF mitigou o conteúdo da Súmula n. 71 por meio da 

edição de novo texto: a Súmula nº 546, de 03 de dezembro de 1969338, com a seguinte 

dicção: “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.” Diz-se que houve mitigação do entendimento do STF, pois, afinal, a Súmula n. 

71 simplesmente repelia a possibilidade de prova, assumindo iuris et de iure que nos 

tributos indiretos havia a translação e, consequentemente, que o contribuinte de direito não 

fazia jus à restituição de valores indebitamente levados aos cofres públicos. Com o advento 

da supratranscrita Súmula n. 546, passou-se a conferir ao administrado o direito de provar 

ter assumido o encargo financeiro do tributo. Noutros termos, a passagem da Súmula n. 71 

                                                
336  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 46.450/RS. Relator: Ministro Antonio Villas 

Boas. Julgamento:  10 jan. 1961. Órgão Julgador:  Segunda Turma. Publicação: 02 jun. 1961. 
337  Cf. TORRES, Ricardo Lobo. Restituição de Tributos. Rio de Janeiro: Forense, 1983, p. 18. 
338  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula nº 546, de 03 de dezembro de 1969. 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. Brasília: DJ 10 dez. 1969, p. 5935; DJ 11 dez. 1969, p. 
5951; DJ 12 dez. 1969, p. 5999. 
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para a Súmula n. 546 trouxe de volta a importância da dilação probatória, que nunca 

deveria ter deixado de ser levada em conta. 

Como foi dito, toda essa edificação pretoriana – “de natureza mais política do que 

jurídica,” 339 segundo a denúncia de Brandão Machado – sobre a legitimidade ativa quando 

presentes “tributos indiretos” foi anterior ao advento do Código Tributário Nacional, o qual 

acatou esse entendimento no artigo 166, “no interesse de impedir o enriquecimento ilícito 

do contribuinte legal, quando o contribuinte de fato não exerça contra ele o direito de 

regresso.”340  

Apegando-se a tais pressupostos, e não obstante as dificuldades de aplicação da 

teoria da repercussão econômica nos tributos indiretos, que serão traçadas no item 

2.3.1.1.2., o Superior Tribunal de Justiça mantém em suas decisões a diferenciação entre 

tributos diretos/indiretos e contribuinte de direito/de fato, com todas as implicações que 

este entendimento traz para o campo da restituição de tributos (itens 2.3.1.1.1.1. e 

2.3.1.1.1.2.).  

Nesta esteira, a jurisprudência da Corte consolidou-se no sentido de que o ICMS, o 

IPI e o ISS seriam impostos indiretos, enquanto as demais exações consistiriam em tributos 

diretos.  

Assim, para o Superior Tribunal de Justiça, os tributos entendidos como de 

natureza direta têm ficado a salvo da problemática referente ao artigo 166 do CTN, como 

se consta do julgamento do REsp 457.155/SE341, cuja ementa registra que “pacificou-se 

nesta Corte o entendimento segundo o qual, por tratar-se de tributo de natureza direta, não 

há necessidade de comprovação da não-repercussão financeira das contribuições 

previdenciárias. Precedentes.” 

Para justificar a sua inclinação teórica, o STJ adota o raciocínio de que os tributos 

incidentes sobre uma determinada operação (ato verificado entre duas ou mais pessoas), 

em que a base de cálculo seja o valor desta operação ou preço do negócio, comportariam 

naturalmente a transferência do encargo financeiro por meio do preço para terceiro 

(comprador de mercadoria ou tomador de serviço). Este terceiro, apesar de não ter 

                                                
339  Repetição do indébito no direito tributário. In: ______ (Org.). Direito Tributário – estudos em 

homenagem ao Prof. Ruy Barbosa Nogueira. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 72. 
340  TORRES, Ricardo Lobo. Restituição de Tributos. Rio de Janeiro: Forense, 1983, p. 21. 
341  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 457.155/SE. Relator: Ministro Castro Meira. 

Julgamento: 4 nov. 2004. Órgão Julgador: Segunda Turma. Publicação: DJ 7 mar. 2005. 
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nenhuma relação com o fisco, caracterizaria o contribuinte de fato, ou seja, quem suporta o 

ônus financeiro do tributo (ERESP n. 699.292/SP).342 

 

2.3.1.1.1.1. Legitimidade ativa do “contribuinte de direito” na visão do STJ 

 

De fato, o entendimento plasmado nas Súmulas n. 71 e 546 não só inspirou a 

redação do artigo 166 do CTN, como também, até hoje, encontra-se presente nas decisões 

proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça, como foi acima demonstrado. Destarte, o 

primeiro e principal requisito para as demandas de repetição de indébito, “na visão hoje 

dominante na jurisprudência, é exigir-se do contribuinte de direito, a prova de que não 

repassou o valor do tributo ao consumidor final, ‘contribuinte de fato’.”343  

Lembre-se que, como o Código Tributário Nacional não trata da matéria processual 

das provas, há de ser integrado pelos ditames do Código de Processo Civil. Desta maneira, 

especificamente os artigos 332 a 443 do CPC devem ser utilizados em matéria tributária 

probatória, cujo princípio geral encontra-se estampado no primeiro destes artigos, o qual 

permite a utilização de todos os meios legais legítimos para demonstrar a verdade dos 

fatos. 

Deste modo, o contribuinte de direito poderia fazer uso de qualquer meio de prova, 

documental, testemunhal, pericial, etc., para demonstrar que não houve repasse do encargo 

financeiro do tributo. Reconhecida a prova pelo Judiciário, será reconhecida também a 

legitimidade ativa do contribuinte, de modo que será admitida para análise a ação de 

repetição de indébito.  

Sobre a necessidade de prova para alcançar o direito à repetição de indébito344 ao 

analisar os precedentes do STJ, percebe-se que os requisitos do artigo 166 somente são 

aplicados para ações que visam à restituição de tributos. Com efeito, muito embora a Corte 

leve em consideração o efetivo prejuízo que o indivíduo deve suportar para fazer jus à 

restituição do indébito, para caso em que o contribuinte, ao invés de pagar o tributo e 

depois demandar em juízo sua reparação, vem antecipadamente ao Judiciário contestar sua 

constitucionalidade, e o faz mediante depósito do montante discutido (artigo 151, inciso II 

do CTN), o julgamento foi distinto. Diante desta situação, o STJ foi instado a se manifestar 

                                                
342  Cf. MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Repetição do tributo indireto: incoerências e contradições. São 

Paulo: Malheiros, 2011, p. 19. 
343  Ibid., p. 30. 
344  Ibid., p. 32. 
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sobre a necessidade de o contribuinte de direito, autor da ação e do depósito, provar a não 

repercussão do tributo para poder efetuar o levantamento dos valores, nos termos do artigo 

166 do CTN. A resposta da Corte foi que esse artigo, por caracterizar norma de exceção e 

restritiva de direitos, não pode sofrer interpretação ampliativa, de modo que não é 

necessária a prova da não repercussão para ações cujo pedido seja diverso da restituição de 

tributos (REsp n. 698.611/SP e ERESp n. 651.224/SP)345.  

Registre-se, no mais, que, mesmo sob o protesto da doutrina,346 o STJ já se 

posicionou pela aplicação do artigo 166 igualmente para as hipóteses em que o 

contribuinte opta pela compensação tributária.347 

A fundamentação deste raciocínio é que a restituição de indébito engloba a 

compensação, pois se trata de forma de restituição, de modo que o requisito da prova da 

não repercussão do ônus financeiro deve ser atendido também nas compensações (REsp n. 

472.162/SP; AgRg no Agravo de Instrumento nº 514.977/SP; AgRg no Agravo de 

Instrumento nº 452.588/SP).348 

                                                
345  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 698.611/SP.  Relator: Ministra Eliana Calmon. 

Julgamento: 3 maio 2005. Órgão Julgador: Segunda Turma. Publicação: DJ 6  jun. 2005; e BRASIL. 
Superior Tribunal de Justiça. Embargos de Divergência no Recurso Especial 651.224/SP. Relatora: 
Ministra Eliana Calmon.  Julgamento: 10 maio 2006. Órgão Julgador: Primeira Seção. Publicação: DJ 19 
jun. 2006. 

346  Cf. TROIANELLI, Gabriel Lacerda. Repetição do Indébito, Compensação e Ação Declaratória. In: 
MACHADO, Hugo de Brito (Coord.). Repetição do Indébito e Compensação no Direito Tributário, São 
Paulo: Dialética; Fortaleza: Instituto Cearense de Estudos Tributário, 1999, p. 135. 

347  TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – INCIDÊNCIA DO ART. 166 DO CTN – NECESSÁRIA 
COMPROVAÇÃO – RECURSO REPETITIVO 1110550/SP – IMPOSIÇÃO DE MULTA DO ART. 
557, § 2º DO CPC. 1. A matéria ficou pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, na sessão 
realizada em 22.4.2009, por ocasião do julgamento do recurso especial repetitivo 1.110.550/SP, da 
relatoria do Min. Teori Albino Zavascki. Firmou-se, na oportunidade, o entendimento de que "o art. 166 
do CTN tem como cenário natural de aplicação as hipóteses em que o contribuinte de direito demanda a 
repetição do indébito ou a compensação de tributo cujo valor foi suportado pelo contribuinte de fato". 2. 
O inconformismo posterior ao julgado da Primeira Seção "representativo da controvérsia" implica – em 
regra – na aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º do Código de Processo Civil. Agravo regimental 
improvido.” (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Recurso Especial 
1.135.966/PR. Relator: Ministro Humberto Martins. Julgamento: 17 nov. 2009. Órgão Julgador: Segunda 
Turma. Publicação: DJe, 25 nov. 2009).  

348  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 472.162/SP. Relator: Ministro João Otávio de 
Noronha. Julgamento: 9 dez. 2003. Órgão Julgador: Segunda Turma. Publicação: DJ 9 fev. 2004; BRASIL. 
Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 514.977/SP. Relator: 
Ministro João Otávio de Noronha. Julgamento: 19 fev. 2004. Órgão Julgador: Segunda Turma. 
Publicação: DJ 22 mar. 2004; BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Agravo de 
Instrumento 452.588/SP. Relator: Ministro Francisco Falcão. Julgamento: 10 fev. 2004. Órgão Julgador: 
Primeira Turma. Publicação: DJ 5 abr. 2004. 
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. MAJORAÇÃO 
DA ALÍQUOTA DE 17% PARA 18%. COMPENSAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TRIBUTO 
INDIRETO. TRANSFERÊNCIA DE ENCARGO FINANCEIRO AO CONSUMIDOR FINAL. ART. 
166, DO CTN. ILEGITIMIDADE ATIVA. NULIDADE DO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. 

 I - A respeito da repercussão, a Primeira Seção desta Corte, em 10/11/1999, julgando os Embargos de 
Divergência nº 168.469/SP, Rel. para acórdão Min. José Delgado, pacificou o entendimento de que não 
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Por fim, destaque-se que, de acordo com o STJ, sempre adstrito à letra do artigo 

166, ao lado da prova de não repasse do encargo financeiro do tributo, outra opção que o 

contribuinte de direito teria para alcançar a restituição de valores indevidamente pagos a 

título de tributo, seria obter, junto ao contribuinte de fato, autorização para o pleito judicial.  

 

2.3.1.1.1.2. Legitimidade ativa do “contribuinte de fato” na visão do STJ 

 

Tendo sido elucidada, segundo a jurisprudência do STJ, a posição em que o 

contribuinte de direito se vê no momento de pleitear a restituição de tributos 

inconstitucionais – sempre necessária a prova da não transmissão do encargo financeiro do 

tributo ou recebimento de autorização do contribuinte de fato para propor a ação –, resta 

saber como este mesmo Tribunal aborda o direito de o contribuinte de fato compor a 

sujeição ativa da relação de indébito tributário, demandando ao Fisco que devolva valores 

indevidamente pagos. Ou seja, a questão que aparece é se, por força dos requisitos 

elaborados pelo artigo 166 do CTN, o direito à repetição é transferido do contribuinte de 

direito para o contribuinte de fato, podendo este último bater às portas do Judiciário para, 

em nome próprio, ver-se ressarcido. 

Ao se deparar com tais casos, inicialmente o STJ declarou que o contribuinte de 

fato teria legitimidade ativa ad causam para propor ações de repetição de indébito 

tributário (REsp n. 817.323/CE)349. 

                                                                                                                                              
pode ser exigida quando se trata de repetição ou compensação de contribuições, tributo considerado 
direto, especialmente, quando a lei que impunha a sua cobrança foi julgada inconstitucional. 

 II - 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. 

 III - Essa posição consolidou-se por considerar que o art. 166, do CTN, só tem aplicação aos tributos 
indiretos, isto é, que se incorporam explicitamente aos preços, como é o caso do ICMS, do IPI etc. 

 IV - 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. 

 V - No que pertine à repetição do indébito e à compensação do referido tributo, portanto, a prova da 
repercussão é de ser exigida. 

 VI - Verifica-se, assim, a ilegitimidade ativa ad causam da empresa recorrente, por não ter ela arcado 
diretamente com a tributação, havendo, no caso, que se cogitar em transferência do ônus ao consumidor 
final. […] 

349  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 817.323/CE. Relator: Ministro Teori Albino 
Zavascki. Julgamento: 6 abr. 2006. Órgão Julgador: Primeira Turma. Publicação: DJ 24 abr. 2006. 
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Contudo, ao julgar a questão pela via dos recursos repetitivos no REsp 

903.394/AL,350 em 24 de março de 2010, o Superior Tribunal de Justiça reviu seu 

entendimento de maneira inesperada, afirmando que o contribuinte de fato não constitui 

parte legítima para compor o polo ativo de ações repetitórias, como tampouco tem 

legitimidade para discutir quaisquer outros elementos da relação tributária (REsp n. 

928.875/MT)351. 

Como fundamentos deste julgado, o Egrégio Tribunal trouxe, em síntese, a seguinte 

argumentação: i) o contribuinte de fato não integra a relação jurídica tributária, na qual 

somente o contribuinte de direito tem lugar, face ao Fisco; ii) o artigo 166 do CTN não 

deve ser interpretado isoladamente, mas sim conjuntamente com o artigo 165 do mesmo 

Codex, o qual assegura só ao sujeito passivo a legitimidade para o pleito da repetição de 

indébito; iii) os requisitos estabelecidos no artigo 166, que dão “poder” ao contribuinte de 

fato para conceder autorização ao contribuinte de direito à restituição e estabelecem a 

necessidade de ser constituída prova de assunção do encargo financeiro, não concedem a 

esse contribuinte a legitimidade para propor ações de restituição de tributos.352 

Neste sentido, o STJ conclui que  
[…] o direito subjetivo à repetição do indébito pertence exclusivamente 
ao denominado contribuinte de direito. Porém, uma vez recuperado o 
indébito por este junto ao Fisco, pode o contribuinte de fato, com base em 
norma de direito privado, pleitear junto ao contribuinte tributário a 
restituição daqueles valores.353   
 

O mais interessante é perceber que, para chegar a tal conclusão, o Superior Tribunal 

de Justiça faz abundante menção a doutrinadores como Alfredo Augusto Becker, Gilberto 

                                                
350  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 903.394/AL. Relator: Ministro Luis Fux. 

Julgamento: 24 mar. 2010. Órgão Julgador: Primeira Seção. Publicação: DJe 26 abr. 2010. Este 
entendimento, proferido pela sistemática dos recursos repetitivos, já foi utilizado em outros casos. Veja-
se, por exemplo, o REsp n. 1.147.362/MT (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 
1.147.362/MT. Relator: Ministro Castro Meira. Julgamento: 10 ago. 2010. Órgão Julgador: Segunda 
Turma. Publicação: DJe 19 ago. 2010). 

351  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 928.875/MT. Relator: Ministro Herman 
Benjamin. Julgamento: 11 maio 2010. Órgão Julgador: Segunda Turma. Publicação: DJe 01 jul. 2010. 

352  Cf. FREITAS, Leonardo e Silva de Almendra. Análise crítica da reviravolta da orientação do STJ acerca 
da legitimidade do contribuinte "de fato" para repetir o indébito tributário indireto. Revista Dialética de 
Direito Tributário - n. 187, São Paulo: abr. 2011, p. 98. Entretanto, é preciso ressaltar que o STJ já 
proferiu decisão excepcionando seu próprio entendimento. Trata-se do REsp 1.299.303/SC, no qual, em 
razão de uma suposta relação diferenciada existente no caso de energia elétrica, entre Poder Concedente e 
Concessionária, caberia ao contribuinte de fato a legitimidade para ajuizar ação de repetição de indébito. 
Argumenta-se que inexistiria conflito de interesse entre o poder concedente e a concessionária, que 
apenas repassam o custo do tributo, nos termos do artigo 9º, §2º e §3º da Lei n. 8.987/95. (BRASIL. 
Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 1.299.303. Relatora: Ministra Diva Malerbi. Julgamento: 
12 dez. 2012. Órgão Julgador: Primeira Seção. Publicação: DJe, 01 fev. 2013). 

353  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 903.394/AL. Relator: Ministro Luiz Fux. 
Julgamento: 24 mar. 2010. Órgão Julgador: Primeira Seção. Publicação: DJe, 26 abr. 2010. 



 
 

122 

Ulhôa Canto, Paulo de Barros Carvalho e Marcelo Fortes de Cerqueira, sendo que estes 

doutrinadores, na realidade, não compactuam com a visão do Tribunal, como será 

destacado no próximo item. 

Relatado, nesta breve síntese, como o Judiciário vem se manifestando sobre o tema 

da repetição de indébito dos conhecidos “tributos indiretos”, já é possível analisar como os 

juristas têm reagido a tal posicionamento, em razão de fatores teóricos e práticos a serem 

levados em consideração ao interpretar os dispositivos disciplinadores da matéria. 

2.3.1.1.2. Crítica ao artigo 166 do CTN e à jurisprudência dos tribunais superiores 

acerca da legitimidade ativa para a restituição de tributos 

Não obstante a longevidade do artigo 166 na ordem jurídica, desde seu advento o 

dispositivo gerou controvérsia na doutrina.354 Muitos estudiosos de escol nunca aceitaram 

o mandamento do Código Tributário Nacional, 355  enquanto outros o defenderam 

expressamente, afirmando que a motivação que lhe confere validade são princípios de 

justiça e equidade, muito mais do que esquemas técnicos.356 De qualquer forma, as críticas 

                                                
354  Em artigo que com clareza sintetiza as problemáticas relativas ao tema, Hugo de Brito Machado aponta 

que quatro correntes doutrinárias tomaram corpo ao analisar o artigo 166. A primeira delas, cujos 
expoentes são Gabriel Lacerda Troianelli, Ives Gandra Martins e Marcelo Fortes de Cerqueira, 
consideram o dispositivo inconstitucional. Em seguida, observa-se a posição daqueles que, como José 
Mörchbächer, entendem que o artigo 166 aplicar-se-ia tão somente aos ditos impostos indiretos, que são 
aqueles em que se pode visualizar o fenômeno da repercussão econômica. Em terceiro lugar, há juristas 
que defendem que o artigo 166 só se aplicaria para os casos de repercussão jurídica do tributo, sendo que 
para alguns este fenômeno seria traduzido na substituição tributária, enquanto para outros tal situação 
seria vislumbrada nos tributos que não integram o preço dos bens ou serviços, de modo que são 
destacados no documento fiscal. Por último, é realçada a manifestação de autores como Ricardo Mariz de 
Oliveira, que não chegam a se posicionar sobre a questão, se limitando a repetir os dizeres do artigo 166. 
(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 
Tributário, 1999, p. 12-14). 

355  Por todos, ver BOTTALLO, Eduardo Domingos. Repetição do Indébito Tributário e o Art. 166 do Código 
Tributário Nacional. Revista da Faculdade de Direito USP. São Paulo, v. 94, 1999, p. 251 – 262. 

356  Ricardo Lobo Torres é representante dessa vertente, afirmando que, “se a repercussão da carga tributária é 
fenômeno econômico e se os impostos indiretos constituem uma realidade financeira, claro está que o 
direito não pode ficar a margem desses fatos.” Assim, afirma que o direito cria sua própria realidade a 
partir de dados econômicos, e verdadeiramente podemos ver a legislação caminhando nesse sentido da 
diferenciação entre tributos diretos e indiretos. A solução do CTN ao fazê-lo é muito mais por razões 
éticas e jurídicas do que técnicas. O professor carioca critica o positivismo, falando que carece de 
validade científica expulsar o fenômeno da repercussão do direito. Também pode ser levantada como 
argumento para se possibilitar a prova do empobrecimento do contribuinte como requisito para a 
repetição. Aqui de novo afasta as premissas positivistas de fazer prevalecer a segurança, a legalidade 
estrita e a tipicidade tributária (Restituição de Tributos. Rio de Janeiro: Forense, 1983. p. 21 – 42). 
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doutrinárias não prevaleceram, e, como acima exposto, como tese vencedora, ficou a 

“doutrina do Tesouro Nacional”, estampada no artigo 166 do CTN.357  

Contudo, os apontamentos centrais levantados pela Academia, em grande parte 

alcançando a conclusão da incompatibilidade do artigo 166 do CTN (especialmente com a 

leitura que lhe foi atribuída pelo Superior Tribunal de Justiça) com o sistema tributário, são 

verdadeiramente fortes, de modo que se torna difícil aceitar a simples aplicação da norma 

sem que sejam feitas maiores reflexões sobre os problemas e consequências jurídicas que 

apresenta. Nesta esteira, desde já podem ser destacadas as manifestações de Marcelo Fortes 

de Cerqueira, que se posiciona pela não recepção do referido artigo pela atual Constituição 

da República, repudiando completamente a sua utilização, bem como de Ives Gandra 

Martins, ao afirmar ser o artigo 166 notoriamente inconstitucional.358 

Pois bem, dando a devida atenção ao tema para elucidar o porquê dos ataques ao 

dispositivo, tem-se que a primeira grande crítica feita ao artigo 166 do Código Tributário 

Nacional diz respeito à definição de “tributos que, por sua natureza, comportem 

transferência do respectivo encargo financeiro,” ou seja, a “repercussão econômica dos 

impostos”, critério que foi adotado pelo legislador, para, lembre-se, determinar as situações 

em que o contribuinte deverá constituir prova de que não repassou o ônus econômico do 

imposto para se ver legitimado a propor a ação repetitória. Ocorre que, como salientou 

Gilberto Ulhôa Canto, “nenhum imposto se pode qualificar como sendo, necessária e 

fatalmente, transferível.”359 Por essa razão, analisando a fundo a repercussão econômica 

dos tributos, percebe-se que, em função da aleatoriedade da sua configuração, é critério 

que não diz com a essência mesma de nenhum imposto, a saber, com a sua natureza 

íntima.360 Deve-se relembrar também que é justamente esse critério que é utilizado 

classicamente para desenhar a distinção entre os impostos diretos e indiretos. Enquanto os 

                                                
357  Cf. RODRIGUES, Walter Piva. A Regularidade da legitimação no ajuizamento da ação de repetição de 

indébito. In: CEZAROTI, Guilherme (Coord.). Repetição de Indébito Tributário. São Paulo: Quartier Latin, 
2005, p. 88. 

358  CANTO, Gilberto Ulhôa. Repetição do Indébito. In: MARTINS, Ives Gandra (Coord.). Cadernos de 
Pesquisas Tributárias nº 8 – Repetição do Indébito. São Paulo: Editora Resenha Tributária, 1983, p. 163. 
No mesmo sentido ver ANDRADE FILHO, Edmar Oliveiral. Repetição de Indébito Tributário – um enfoque 
constitucional. In: Problemas de Processo Judicial Tributário In Rocha, Valdir de Oliveira (Coord.). 
Problemas de processo judicial tributário: 3º volume. São Paulo: Dialética, 1999, p. 70. 

359  CANTO, Gilberto Ulhôa, op. cit., p. 13. 
360  Cf. FERNANDES, Luis Dias. Repetição de Indébito Tributário – O inconstitucional artigo 166 do CTN. 

Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 39. Da mesma forma, manifestou-se Brandão Machado, ao bradar que 
“o circunlóquio utilizado pelo codificador brasileiro em nada contribui para identificar os tributos a que se 
refere o artigo 166, pois todos os tributos comportam por sua natureza (qualquer que seja ela), a 
transferência a terceiro do respectivo encargo financeiro.” (Repetição do indébito no direito tributário. 
In:______ (Org.). Direito Tributário – estudos em homenagem ao Prof. Ruy Barbosa Nogueira. São 
Paulo: Saraiva, 1994, p. 82). 
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impostos indiretos comportariam, por sua natureza, repercussão econômica, os tributos 

diretos estariam despidos de tal característica, de forma que, neste último caso, a mesma 

pessoa delineada pela lei como sujeito passivo da obrigação tributária arcaria 

financeiramente com o montante do tributo devido. Todavia, segundo o uníssono 

ensinamento dos estudiosos da economia e das finanças, já tão enfatizado pelos juristas, 

não é possível saber com segurança quando há ou quando não há transferência econômica 

dos valores dos impostos na cadeia produtiva, tampouco é possível saber quais são os 

tributos diretos e quais são os tributos indiretos.361 

É por essa razão que o manejo do critério da repercussão econômica dos tributos é 

extremamente sensível. Mas não é só. Além de ser método impraticável no âmbito 

tributário, trata-se de critério que não encontra qualquer respaldo jurídico, caracterizando 

tão somente fenômeno financeiro ou econômico.362  

De fato, Eduardo Domingos Bottallo é enfático ao afirmar que “o critério da 

repercussão econômica não conta com respaldo jurídico bastante para determinar a 

classificação de tributo em diretos e indiretos.”363 Completando o raciocínio, José Arthur 

de Lima Gonçalves elucida que na Constituição brasileira não existe qualquer norma 

jurídica que seja capaz de sustentar a classificação entre os tributos diretos e indiretos. 

Destarte, por ser classificação estranha ao direito positivo brasileiro, não pode ser utilizada 

na disciplina da restituição de tributos.364 

A segunda crítica que é levantada contra o artigo 166 do Código Tributário 

Nacional consiste no fato de que seu mandamento impõe prova que não pode ser produzida 

pelo sujeito passivo da obrigação tributária: a demonstração de que tenha assumido o 

referido encargo. Verdadeiramente, apesar de o contribuinte poder, em tese, fazer uso de 

                                                
361  Neste sentido, já na década de vinte e de trinta do século passado, financistas alemães como Fritz Karl 

Mann e Winkel apresentaram seus estudos demonstrando que o fenômeno da translação existe em 
impostos normalmente tidos como diretos, e.g., o imposto de renda. Isto porque o imposto de renda afeta 
os lucros, razão pela qual o empresário deverá calcular o impacto deste imposto exatamente como faz 
com relação aos ditos impostos sobre o consumo. Este apontamento espalhou-se por todo o mundo em 
trabalhos onde os estudiosos sempre atingiram a mesma conclusão, minuciosamente elencados por 
Brandão Machado (Repetição do indébito no direito tributário. In: ______ (Org.). Direito Tributário – 
estudos em homenagem ao Prof. Ruy Barbosa Nogueira. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 82-83). 

362  Rubens Gomes de Souza levantou exatamente esta questão, ao enfatizar que a repercussão é um 
fenômeno tipicamente econômico, e não jurídico, o que já seria o bastante para que não lhe fosse 
imputada qualquer relevância jurídica. (apud MÖRSCHBÄCHER, José. Repetição do indébito tributário 
indireto. São Paulo: Dialética, 1998, p. 51). 

363  Repetição do Indébito Tributário e o Art. 166 do Código Tributário Nacional. Revista da Faculdade de 
Direito USP, São Paulo, v. 94, 1999, p. 254. 

364  O direito à restituição do indébito tributário. In: MACHADO, Hugo de Brito (Coord.). Repetição do 
Indébito e Compensação no Direito Tributário. São Paulo: Dialética; Fortaleza: Instituto Cearense de 
Estudos Tributário, 1999, p. 209. 
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quaisquer formas admitidas no direito para demonstrar a verdade dos fatos (332 a 443 do 

CPC), tal prova é não somente muito difícil de ser produzida, como praticamente 

impossível em certos casos. Por esta razão, Hugo de Brito Machado Segundo alerta que o 

artigo 166 do CTN positivou uma forma de inconstitucionalidade eficaz da lei tributária.365 

Afinal, mesmo estando diante de tributo cobrado com base em lei inconstitucional, não 

haverá restituição, de modo que a lei estará sendo considerada perfeitamente válida perante 

a Constituição, restando o Judiciário de braços cruzados frente à ilegalidade praticada. 

Poder-se-ia afirmar que por perícia contábil seria factível construir a relação 

probatória necessária para demonstrar a assunção do encargo financeiro do imposto 

inconstitucional. Para tanto, seria comprovado que não houve aumento de preço, muito 

embora existisse o aumento do tributo indevido. Porém, esta análise não configura forma 

segura para que se constate se houve a transferência do encargo financeiro. Isto porque são 

diversos os fatores que influenciam na formação dos preços de mercado, sendo, portanto, 

claramente ingênuo pensar nesta correlação direta como sendo apta a demonstrar a 

assunção do encargo financeiro do imposto.366 Outrossim, ao analisar a questão em 

harmonia com o sistema processual, é de questionar se o ônus da prova não seria em 

sentido diametralmente oposto, haja vista que a translação do ônus financeiro constituiria 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do contribuinte de reaver importâncias 

indevidamente levadas aos cofres públicos (artigo 333, inciso II do CPC). Destarte, caberia 

à Fazenda Pública demonstrar a transferência econômica do tributo, e não ao contribuinte 

efetuar a prova negativa desse fato.  

Como último elemento a ser tratado sobre a questão das provas, deve-se perceber 

que a segunda hipótese traçada pelo artigo 166, e aceita pela jurisprudência do STJ, é de, 

ao invés de demonstrar que arcou com o ônus econômico do tributo, o contribuinte poder 

requerer autorização ao consumidor final para efetuar o pedido de restituição. Todavia, 

assim como ocorre com a questão da prova, também essa possibilidade torna-se 

impraticável, tendo em vista o enorme número de consumidores finais a serem localizados 

                                                
365  Repetição do tributo indireto: incoerências e contradições. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 31. 
366  Em sentido contrário, José Mörschbächer critica a afirmação da impossibilidade dos meios de provas 

hábeis a demonstrar a assunção do encargo financeiro, dizendo que é tese que decorre do 
desconhecimento generalizado do que seja o imposto indireto. (Repetição do indébito tributário indireto. 
São Paulo: Dialética, 1998, p. 63). 
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e informados da situação.367 Resta, assim, mais uma vez impotente o contribuinte para 

perquirir seus direito. 

Desta maneira, pode-se concluir que o que artigo 166 faz é presumir, juris tantum, a 

transferência do tributo a terceiro. Contudo, nunca o terceiro irá pagar tributo indevido, e 

sim preço, haja vista que a responsabilidade pela satisfação da obrigação sempre foi do 

sujeito passivo da relação tributária, razão pela qual a única relação que existe entre o 

solvens e o terceiro é de direito privado. 

Não se poderia deixar de destacar o preciso ensinamento de Gilberto Ulhôa Canto, 

que, já em 1983, ao escrever sobre o tema, percebia que 
[…] a relação que se estabelece entre o contribuinte de direito e o contribuinte 
econômico, nos casos de tributos cujo montante aquele transfere a este, é 
estranha ao direito tributário, porque ou constitui mero fenômeno econômico, ou, 
mesmo nas hipóteses em que a lei eventualmente preveja a adição do imposto ao 
preço a partir de certo momento, essa adição terá operado tão somente por força 
de regra legal expressa.368 
 

Como consequência direta desta verificação, tem-se que “o direito subjetivo à 

repetição pertence exclusivamente ao denominado contribuinte de direito” 369 , afinal 

somente ele está vinculado, no âmbito do direito tributário, ao Fisco. Somente ele é 

denominado pela legislação tributária, na condição de sujeito passivo da obrigação 

tributária, para recolher as exações fiscais aos cofres públicos. Isso quer dizer que é só a 

ele que a Administração Tributária tem acesso para efetuar lançamentos ou qualquer ato de 

cobrança, de modo que igualmente será ele quem terá acesso à Administração Tributária 

em razão de litígios tributários, in casu, o pleito da restituição de valores indevidamente 

pagos em nome de tributos inconstitucionais. Porém, uma vez recuperado o indébito pelo 

contribuinte de direito junto ao Fisco, pode o “contribuinte de fato” com base em norma de 

direito privado, pleitear junto ao contribuinte tributário a restituição daqueles valores. Isto 

porque, como já dito, instaurou-se relação jurídica civil/comercial entre ambos, por força 

da qual foi pago determinado preço. Tendo sido experimentado prejuízo indevido pelo 

contribuinte de fato, terá direito de ser indenizado pelo prejuízo sofrido. Noutros termos, 

percebe-se, assim, que existem duas relações jurídicas: i) a primeira, que é justamente a 

relação de indébito tributário, ocorre entre o contribuinte de direito e o Estado; e ii) a 

                                                
367  “Notadamente no caso de venda a consumidor final documentada por cupom fiscal simplificado.” 

(MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Repetição do tributo indireto: incoerências e contradições. São 
Paulo: Malheiros, 2011, p. 35). 

368  Repetição do Indébito. In: MARTINS, Ives Gandra (Coord.). Cadernos de Pesquisas Tributárias nº 8 – 
Repetição do Indébito. São Paulo: Editora Resenha Tributária, 1983, p. 6. 

369  CERQUEIRA, Marcelo Fortes de. Repetição de Indébito Tributário. São Paulo: Max Limonad. 2000, p. 
404. 
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segunda vincula os chamados contribuinte de direito e contribuinte de fato, vale dizer, as 

duas partes da relação contratual que se estabelece em torno de relação jurídica de natureza 

privada. Lembre-se que, nesta segunda relação jurídica, a prestação que é paga pelo 

comprador (terceiro, conhecido como “contribuinte de fato”) ao vendedor (contribuinte, ou 

contribuinte de direito) é o preço, e não tributo. 

Deve-se salientar que este posicionamento não prega pela inexistência ou 

inutilidade completa do contribuinte de fato,370 mas somente alerta que esta figura é de 

identificação científica impraticável, razão pela qual não é possível lhe dar relevância 

jurídica em certos casos,371 dentre os quais se destacam aqueles cujo fim é tolher direitos 

do contribuinte, como faz o artigo 166 com a interpretação que lhe é dada pela 

jurisprudência atual. 

Portanto, a transferência do ônus financeiro não altera a parte legítima para a 

propositura da ação, vale dizer, o solvens.372  

O “contribuinte de fato” paga preço, e não tributo. O preço é um valor único, que 

não pode ser fracionado em custos, tributos, lucro, etc., por mais que exprima esses 

valores, já que, por definição, é contraprestação específica devida do comprador ao 

vendedor decorrente de um contrato jurídico373. Destarte, não pode, em momento algum, o 

“contribuinte de fato” substituir o “contribuinte de direito” na relação jurídica de repetição 

de indébito, pois unicamente este último é quem recolhe tributo, afinal é ele o reconhecido 

pela legislação tributária como componente do polo passivo da relação jurídica tributária.  

Isto quer dizer que o fato jurídico do “pagamento indevido”, critério material da 

norma padrão da restituição de tributos inconstitucionais, advirá somente do ato jurídico 

                                                
370  Desse modo, a diferenciação entre contribuinte de direito e de fato pode até ter importância para outras 

questões jurídicas, como a aferição da capacidade contributiva do consumidor para fins de 
estabelecimento de alíquotas ou para a construção de cadeias de não cumulatividade, com vistas à 
neutralidade fiscal, mas não para a repetição de indébito, afinal sua utilização nesse campo acaba por 
praticamente tolher o direito à repetição de indébito, como será realçado em seguida. Ainda, já encontra-
se amplamente comprovado nos estudos econômicos que em qualquer espécie tributária pode haver 
repercussão. Então, não é porque algumas espécies tributárias são mais tendenciosas a apresentar tal 
característica, como o ICMS, IPI e ISS, que se pode tomá-la como certa, atribuindo-lhe efeitos jurídicos 
tão importantes. (MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito, Repetição do tributo indireto: incoerências e 
contradições. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 103). Ver também MACHADO, Brandão. Repetição do 
indébito no direito tributário. In: ______ (Org.). Direito Tributário – estudos em homenagem ao Prof. 
Ruy Barbosa Nogueira. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 97. 

371  Cf. FERNANDES, Luis Dias. Repetição de indébito tributário – o inconstitucional artigo 166 do CTN. Rio 
de Janeiro: Renovar, 2002, p. 77. 

372  Cf. RODRIGUES, Walter Piva. A Regularidade da legitimação no ajuizamento da ação de repetição de 
indébito. In: CEZAROTI, Guilherme (Coord.). Repetição de Indébito Tributário. São Paulo: Quartier Latin, 
2005, p. 91. 

373  Cf. NEVIANI, Tarciso. A restituição de tributos indevidos, seus problemas, suas incertezas. São Paulo: 
Resenha Tributária, 1983, p. 201. 
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praticado pelo contribuinte legal. O montante recolhido pelo “contribuinte de direito” é que 

será declarado inconstitucional pelo órgão habilitado para tanto, passando a ter a 

qualificação jurídica de indevido. Desta forma, ao “contribuinte legal” caberá o direito, 

plasmado na Constituição de 1988 e regulamento pela legislação, de ocupar o polo ativo da 

relação jurídica de restituição do pagamento indevido, porque inconstitucional, face ao 

Estado, que cobrou tributo desconforme ao princípio da legalidade. 

Ademais, deve-se atentar para o fato de que, pelo pagamento de preço, acordado 

entre as partes que compõem o negócio jurídico (circulação de mercadorias, 

industrialização de produtos, prestação de serviço, etc.), não é válido falar em 

enriquecimento ilícito por parte do “contribuinte de direito”, como faz a jurisprudência dos 

tribunais superiores. Ora, se o contribuinte legal leva montantes relativos a tributo aos 

cofres públicos, e este é declarado inconstitucional, sua restituição a este mesmo 

contribuinte não qualificará enriquecimento indevido, pois não se pode atribuir ao 

consumidor, ou qualquer outra pessoa, a faculdade de obter estas devoluções, já que nunca 

pagou tributo ao Estado, mas tão somente preço ao vendedor.374 Corroborando este 

entendimento, veja-se que não há ilícito algum do contribuinte em cobrar no preço as 

parcelas que bem entender, já que estará atuando dentro da liberdade contratual e 

econômica que lhe é de direito, diferentemente do Estado, o qual só poderá exigir a título 

de tributo aquilo que a Constituição e as leis permitem, de modo que se torna 

completamente ilógica a tentativa de justificar o ilícito do fisco (cobrança de tributo 

inconstitucional) por um suposto ilícito do contribuinte (cobrança de tributos 

inconstitucionais por meio do preço), que na verdade inexiste.375 

Tarcisio Nevini, um dos primeiros autores a explorar o tema da repetição de 

indébito tributário, demonstrou com exatidão que, 
[…] se o sistema jurídico e a Constituição impõem ao Estado restituir o que foi 
indevidamente recebido (porque impõe que não há tributo sem lei que o 
estabeleça), em razão de uma relação jurídica tributária defeituosa (ausência do 
fato gerador válido) só aquela pessoa participante desta suposta relação jurídico 
tributária como sujeito passivo é dado repetir. Portanto, o direito subjetivo de 

                                                
374  NEVIANI, Tarciso. A restituição de tributos indevidos, seus problemas, suas incertezas, São Paulo: 

Resenha Tributária, 1983, p. 203. Ao tratar do tema, Brandão Machado alcança as mesmas conclusões, 
ensinando que, “ao pagar o preço contratado, o terceiro nunca faz pagamento um indevido, pois não paga 
dívida inexistente. Para caracterizar o enriquecimento injustificado, seria necessário que o tributo 
constituísse obrigação do terceiro e que, não sendo devido, lhe fosse indevidamente exigido pelo solvens. 
Como, porém, o tributo é de responsabilidade do solvens, o seu único devedor, e não o terceiro, não há 
possibilidade lógica de o terceiro pagar o indevido. Tudo o que paga é sempre devido, pois é sempre 
preço.” (Repetição do indébito no direito tributário. In Direito Tributário – estudos em homenagem ao 
Prof. Ruy Barbosa Nogueira. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 87). 

375  Ibid., p. 88. 
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repetir o tributo, direito este de natureza pública, só pode ser reconhecido àqueles 
que a lei define como contribuintes: os contribuintes legais.376 
 

Por este raciocínio, que perfeitamente se embasa no princípio da legalidade 

tributária, resta hialino que ao “contribuinte legal”, e só a ele, cabe a legitimidade ativa 

para a propositura de ações de restituição tributária. Em outros termos, os adquirentes dos 

bens/serviços, por representarem figuras absolutamente estranhas à relação jurídica 

tributária (Fisco x contribuinte), não possuem nenhuma legitimidade tributária para 

postular o respectivo ressarcimento junto aos cofres públicos.377 Não foi por outra razão 

que Ives Gandra Martins denominou o “contribuinte de fato” como “contribuinte 

castrado”, justamente por não ter direito de ir a juízo demandar a repetição de indébito 

tributário.378  

Isto porque, vale repetir, “o terceiro que arca com o ônus econômico do tributo não 

participa de nenhuma relação jurídica tributária, razão pela qual jamais poderá ser tido 

como titular do direito à repetição de indébito”379, tendo em vista que “a fenomenologia do 

direito à repetição é sempre a mesma, independentemente da existência, ou não, de terceiro 

que haja suportado o encargo financeiro.”380 Dessa forma, o artigo 166 seria incompatível 

com o sistema tributário, o qual determina que, diante da cobrança de determinado tributo 

em desconformidade com a ordem tributária, será imperiosa a restituição, não havendo 

nenhuma limitação quanto à mesma.381  

Ainda neste sentido, sobressai o fato de que as relações entre particulares não 

podem ser opostas à Fazenda para fins de cobrança de tributos (artigo 123 do CTN), de 

                                                
376  NEVIANI, Tarciso. A restituição de tributos indevidos, seus problemas, suas incertezas. São Paulo: 

Resenha Tributária, 1983, p. 193 e 194. 
377  Cf. 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; Fortaleza: 
Instituto Cearense de Estudos Tributário, 1999, p. 236. No mesmo sentido, DENARI, Zelmo. Repetição 
dos tributos indiretos. In: MARTINS, Ives Gandra (Coord.). Caderno de Pesquisas Tributárias nº 8. São 
Paulo: Centro de Estudos de Extensão Universitária e Editora Resenha Tributária, 1983, p. 133 e 134. 

378  Repetição do Indébito. In: Repetição do Indébito. ______ (Coord.). In Caderno de Pesquisas Tributárias 
nº 8. São Paulo: Centro de Estudos de Extensão Universitária e Editora Resenha Tributária, 1983. p. 161. 
Em sentido contrário, Ricardo Mariz de Oliveira, afirma que o intuito do artigo 166 é justamente deslocar 
a legitimidade ativa da relação de restitutiva de tributos para o terceiro, estranho à relação tributária, 
desde que comprove a assunção do encargo financeiro. Ou, se for o caso, este terceiro poderá conceder 
sua autorização para que o contribuinte de direito possa repetir. (Repetição do Indébito, Compensação e 
Ação Declaratória, In: MACHADO, Hugo de Brito, op. cit., p. 360). 

379  CERQUEIRA, Marcelo Fortes de. Repetição de Indébito Tributário. São Paulo: Max Limonad. 2000, p. 
405. 

380  Ibid., p. 405. 
381  Ibid., p. 403. 
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forma que muito menos poderiam ser opostas para fins de restituição tributária.382 Por 

conseguinte, nenhuma prova negativa poderia ser exigida do contribuinte de direito para o 

reconhecimento da sua legitimidade ativa em ações de repetição de indébito. 

Em suma, não é possível aceitar o preceito posto no artigo 166 do Código 

Tributário Nacional i) em face da dificuldade de conceituar a repercussão dos tributos,383 

além de se tratar de categoria do direito econômico/financeiro, de modo que a classificação 

dos tributos entre diretos e indiretos é impraticável; ii) a prova que o dispositivo pede que 

seja produzida pelo “contribuinte de direito” é praticamente impossível, e a autorização 

pelo “contribuinte de fato” tampouco factível, razão pela qual o dispositivo acaba por 

suprimir o direito à restituição de tributos; iii) o fisco só tem conhecimento do contribuinte 

legal, nunca do contribuinte de fato; e, assim, o eventual problema do equilíbrio econômico 

deve ser resolvido entre o solvens e o contribuinte de fato, por via de ação de regresso, de 

natureza privada. 

2.3.1.1.3.  Repercussão jurídica do tributo: não cumulatividade, substituição e 
responsabilidade tributária 

Em face da impossibilidade de uma aplicação consistente do artigo 166 do CTN 

nos termos propostos pelo Superior Tribunal de Justiça, por força de todos os argumentos 

traçados no item anterior, muitos estudiosos buscaram produzir uma interpretação 

compatível com o sistema jurídico tributário ao dispositivo em apreço. Neste sentido, 

propõe-se que a melhor solução seria procurar a juridicidade da “repercussão econômica 

do tributo”, ou melhor, buscar a “repercussão jurídica do tributo.”384 

Com este objetivo, foi proposto que a repercussão jurídica seria encontrada nas 

hipóteses de lançamento do tributo no respectivo documento fiscal, como ocorre com o 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), o Imposto sobre produtos 

industrializados (IPI) e o Imposto sobre serviços (ISS).385 Justificando este entendimento, 

Misabel Machado Derzi alega que “os institutos econômicos são inspiradores das normas 

                                                
382  Cf. FERNANDES, Luis Dias. Repetição de Indébito Tributário – O inconstitucional artigo 166 do CTN. 

Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 92 e 93 
383  Cf. TORRES, Ricardo Lobo. Restituição de Tributos. Rio de Janeiro: Forense, 1983, p. 21. 
384  Por todos, veja-se MACHADO, Hugo de Brito. Comentários ao Código Tributário Nacional – artigos 139 

a 218, - Volume III, São Paulo: Atlas, 2005, p. 429 e SCHOUERI, Luis Eduardo. Direito Tributário. São 
Paulo: Saraiva, 2011, p. 559. 

385  Cf. MATTOS, Aroldo Gomes de. Repetição de indébito, compensação e ação declaratória. In: MACHADO, 
Hugo de Brito (Coord.). Repetição do Indébito e Compensação no Direito Tributário, São Paulo: 
Dialética; Fortaleza: Instituto Cearense de Estudos Tributário, 1999, p. 52. 
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jurídicas, mas são por ela transformados em fatos jurídicos próprios”.386 Assim, os tributos 

efetivamente destacados em notas fiscais, em especial aqueles sujeitos à sistemática da não 

cumulatividade, seriam os tributos em que se visualizaria a repercussão a que se refere o 

artigo 166 do Código Tributário Nacional, validando a aplicação deste dispositivo.  

 Entretanto, esta posição deu ensejo a algumas críticas por parte da doutrina. 

Primeiramente porque não afastaria o problema da impossibilidade de demonstração 

probatória, bem como a dificuldade de conseguir do consumidor final a autorização para os 

pedidos de repetição de indébito. Em segundo lugar, pois “a evidenciação do valor do 

tributo na documentação fiscal não atinge a essência do preço pago pelo consumidor do 

bem tributado, mas serve apenas para facilitar o controle pela fiscalização tributária”,387 

além de ser simplesmente instrumento necessário para viabilizar o método da não 

cumulatividade tributária com relação ao ICMS e ao IPI. 

 Assim, como segunda solução, apresentou-se a ideia de “repercussão jurídica dos 

tributos” mediante a leitura conjunta do artigo 166 com o artigo 128, ambos do CTN. Ou 

seja, vislumbrar-se-ia a repercussão jurídica quando na relação obrigacional estivesse 

presente o fenômeno da responsabilidade tributária; consequentemente, seriam tais 

hipóteses que comportariam a aplicação dos dizeres do artigo 166 do Código Tributário 

Nacional. É esta a proposta de Hugo de Brito Machado Segundo, quando assevera que,  
[…] em suma, o art.166 do CTN somente se aplica àqueles tributos que 
juridicamente repercutem, que são os pagos no âmbito de relações jurídicas que 
têm mais de um sujeito passivo legalmente definido, nos termos do artigo 128 do 
CTN, cabendo a um desses sujeitos o ônus de recolher o tributo, mas por igual o 
direito de cobrá-lo do outro sujeito passivo. E cobrar, frise-se, tributo e não preço 
mais alto.388 
 

Para uma melhor abordagem deste ponto, inicialmente devem ser ressaltadas as 

definições das diferentes figuras em questão. Como se sabe, sujeito passivo da obrigação 

tributária é a pessoa física ou jurídica, privada ou pública, de quem se exige o 

cumprimento de prestação pecuniária (artigo 121, CTN). Trata-se de elemento constante 

do critério pessoal da regra-matriz de incidência tributária, mais especificamente no seu 

consequente.389 Quando este sujeito detém relação direta e pessoal com a ocorrência do 

                                                
386  Cf. DERZI, Misabel Abreu Machado. Aspectos Essenciais do ICMS como imposto de mercado. In: 

SCHOUERI, Luis Eduardo e ZILVETI, Fernando Aurelio (Coords.). Estudos a Homenagem de Brandão 
Machado, São Paulo: Dialética, 1998. p. 126. 

387  Cf. NEVIANI, Tarcisio. A restituição de tributos indevidos, seus problemas, suas incertezas. São Paulo: 
Resenha Tributária, 1983, p. 202-203. 

388  Repetição do Indébito Tributário Indireto: incoerências e contradições. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 
105. 

389  Cf. CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 22. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 296. 
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fato gerador (sujeito que efetivamente realiza o fato gerador, ou fato jurídico tributário), 

tem-se a figura do contribuinte (artigo 121, I, CTN) no polo passivo da obrigação 

tributária. A seu turno, sendo o caso de uma relação indireta com o fato gerador, o CTN 

traz uma segunda espécie de sujeição passiva, prescrevendo a figura do responsável 

tributário (artigo 121, II e 128) para cumprimento das prestações. Este último, 

diferentemente do contribuinte, não realiza o fato jurídico tributário. Finalmente, no que 

concerne à definição do substituto tributário, 390 trata-se de sujeito que num plano pré-

jurídico foi escolhido pelo legislador como obrigado a satisfazer a obrigação tributária, 

sendo afastado dessa obrigação o verdadeiro contribuinte (substituído), que realiza o fato 

imponível. Veja-se que, apesar de a nomenclatura adotada pelo sistema jurídico 

aparentemente indicar que o substituto tributário viria a “substituir” o verdadeiro 

contribuinte, na realidade o substituto preenche a condição de único sujeito passivo da 

obrigação tributária. Isso porque, consoante assevera Sacha Calmon Navarro Coêlho, “o 

fenômeno da ‘substituição’ começa em momento pré-jurídico, o da escolha pelo legislador 

do obrigado legal, em substituição ao que demonstra capacidade contributiva, por razões 

de eficácia e comodidade.”391 Por essa razão, Paulo de Barros Carvalho conclui que “o 

substituto absorve totalmente o debitum, assumindo, na plenitude, os deveres do sujeito 

passivo, quer os pertinentes à prestação patrimonial, quer os que dizem respeito aos 

expedientes de caráter instrumental, que a lei costuma chamar de obrigações acessórias”.392 

Contudo, não se deve pensar que o substituído é completamente afastado do fenômeno. 

Pelo contrário, uma das características mais importantes desse regime é a relação de direito 

privado que passa a existir entre substituto e substituído: embora seja o primeiro que esteja 

nomeado como sujeito passivo da obrigação tributária pela lei, devendo recolher os 

montantes devidos a título de tributo ao Fisco, será o segundo quem arcará com o ônus 

financeiro, à medida que a lei também prevê o direito de o substituto cobrar do substituído, 

                                                
390  Luis César Souza de Queiroz, ao dissertar sobre a substituição tributária, terceira figura ao lado do 

contribuinte e do responsável, cuidadosamente transcreveu as definições trazidas por diversos 
doutrinadores do direito tributário (Rubens Gomes de Souza, Amílcar de Araújo Falcão, Alfredo Augusto 
Becker, Paulo de Barros Carvalho, Ricardo Lobo Torres, Marçal Justen Filho, José Eduardo Soares de 
Mello), e a conclusão que se chega é que não há acordo sobre o tema. (Sujeição Passiva Tributária. 2. ed. 
São Paulo: Forense, 2003, p. 195 et seq.). 

391  Curso de direito tributário brasileiro. 10 ed. Rio de Janeiro, Forense, 2009, p. 634. Rubens Gomes de 
Sousa chega às mesmas conclusões. Segundo o pai do Código Tributário Nacional, na substituição 
tributária, diferentemente das demais hipóteses de responsabilidade, “a obrigação surge desde logo contra 
uma pessoa diferente daquela que esteja em relação econômica com o ato, ou negócio tributado” 
(Compêndio de legislação tributária. Coordenação: IBET, Instituto Brasileiro de Estudos Tributários. 
Obra póstuma. São Paulo: Resenha Tributária, 1975. p. 93).   

392  Direito Tributário: fundamentos jurídicos da incidência. 8. ed. São Paulo: Saraiva. 2010, p. 177. 
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por meio de retenção ou desconto, os valores pagos ao Erário. Em síntese: o Fisco cobra o 

substituto, e o substituto cobra o substituído.393  

Definidas as figuras do contribuinte, responsável e substituto tributário, e 

assumindo que são justamente essas hipóteses em que se caracteriza a repercussão jurídica 

do tributo, já é possível perceber seus diferentes relacionamentos com a regra contida no 

artigo 166 do CTN.394  

No que tange à substituição tributária,395 José Arthur de Lima Gonçalves assegura 

ser esta a única hipótese de aplicação plena do artigo 166 do Código Tributário Nacional. 

Tal conclusão decorre do fato de que, na substituição tributária, um terceiro, estranho ao 

fato jurídico tributário, é obrigado pela lei a efetuar o pagamento de tributo, situação esta 

que se enquadra perfeitamente nos dizeres do controverso dispositivo. Isto porque, ao 

estabelecer o requisito da “natureza”, o artigo 166 quis referir-se às situações de restituição 

do indébito “em que a própria lei de regência da exação autorizasse ou presumisse a 

repercussão econômica do encargo tributário.” 396  

                                                
393  DINIZ, Marcelo de Lima Castro. Substituição Tributária e Repetição de Indébito: legitimidade 

processual. Disponível em: http://www.idtl.com.br/artigos/359.pdf, p. 5. 
394  De fato, como assegura Luciano Amaro, ao falar em sujeito passivo como titular do direito à restituição 

de tributos, “o Código abrange tanto as hipóteses em que o solvens tenha sido posicionado como devedor 
na condição de contribuinte quanto aquelas em que ele tenha figurado como responsável.” (Direito 
Tributário Brasileiro. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 446 e 447). 

395  A Emenda Constitucional nº 3 de 1993 introduziu a “substituição tributária para frente” na Constituição 
brasileira, mediante o seguinte dispositivo: “art. 150, § 7.º A lei poderá atribuir a sujeito passivo de 
obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato 
gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, 
caso não se realize o fato gerador presumido.” 

 Trata-se de método de tributação por antecipação, que permitiu ao legislador instituir hipóteses de 
incidência de tributos que incidem em cadeia que antecedem o fato gerador propriamente dito do referido 
tributo. Faz, assim, com que uma tributação plurifásica se torne monofásica, pois permite a aglutinação de 
toda a tributação que viria a ocorrer na cadeia produtiva, por exemplo, no primeiro agente econômico das 
operações. 

 Vale destacar que Roque Carrazza considera esta inovação inconstitucional (ICMS. 16. ed. São Paulo: 
Malheiros, p. 53). O argumento que sustenta sua opinião consiste em que essa inovação veio por meio de 
emenda constitucional, atropelando o princípio da segurança jurídica, o qual proíbe que se considere 
nascida uma obrigação tributária, com a simples possibilidade de o fato imponível vir a ocorrer, um dia. 
Ressalta que o contribuinte recebeu a garantia constitucional, quando da promulgação da Carta de 1988, 
de que somente seria tributado após a ocorrência efetiva do fato imponível. Desse modo, a EC nº 3/93 
violentou direito fundamental dos contribuintes, indo de encontro, portanto, com cláusula pétrea, a qual é 
protegida contra alterações via emenda constitucional pelo art. 60, §4º, IV da Constituição. 

 De outro lado, a substituição tributária para trás não padeceria desses vícios apontados, pois se constitui 
basicamente em unificar a tributação em um agente econômico da cadeia comercial que está adiante dos 
demais. Assim, somam-se os débitos devidos em relação aos fatos geradores, que, portanto, não são 
presumidos, como ocorre na substituição tributária para frente. 

396  O Direito à restituição do indébito tributário. In: MACHADO, Hugo de Brito (Coord.). Repetição do 
Indébito e Compensação no Direito Tributário, São Paulo: Dialética; Fortaleza: Instituto Cearense de 
Estudos Tributário, 1999, p. 206. No mesmo sentido, ver DINIZ, Marcelo de Lima Castro; PEIXOTO, 
Marcelo Magalhães. A regra do artigo 166 do Código Tributário Nacional e a sua Aplicação à Cofins – 
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Nesse sentido, retomando a questão da legitimidade processual em ações de 

repetição de indébito, Marcelo Fortes de Cerqueira enfatiza que 
[…] a regra é que o titular do direito à repetição do indébito é o substituído, 
sujeito passivo da obrigação tributária, à custa de quem é realizado o pagamento 
pelo substituto […]. Apenas em situações excepcionais, em que o substituto 
desconta os valores corretos do sujeito passivo, mas realiza um recolhimento a 
maior com recursos próprios, é que terá ele direito à repetição de indébito.397   
 

Afinal, recorde-se, na substituição tributária, o realizador do fato jurídico, que 

deveria ser naturalmente o contribuinte, jamais poderá ser compelido ao pagamento do 

tributo, o qual será efetuado pelo seu substituto por motivos previstos em lei. Em outras 

palavras: quem suporta o ônus é o substituído, porém quem paga o tributo é o substituto, 

pois é este último autorizado pela lei a cobrar do primeiro, mediante desconto ou retenção, 

os valores recolhidos aos cofres públicos. Essa é a lógica que culmina na conclusão de que 

a existência de uma regra de substituição tributária gera em si a presunção de repercussão 

da carga fiscal,398 fato esse que, por sua vez, permite a aplicação do artigo 166 do CTN, 

concedendo a legitimidade ativa nas ações de restituição de tributos àquele que suportou 

seu ônus (juridicamente reconhecido), ou seja, o substituído.399 Porém, é certo que tal 

presunção pode ser afastada mediante linguagem probatória demonstrando o contrário  

– que o substituto não reteve do substituído o valor referente ao tributo –, fato que 

permitirá ao substituto integrar o polo ativo da ação de repetição de indébito, afinal terá 

sido ele quem suportou o ônus tributário. Veja-se que “não milita qualquer presunção em 

favor do substituto, impondo-se, por isso, prova suficiente de que arcou com o ônus 

financeiro do tributo.”400 Igualmente, não há dúvidas de que, ainda pela aplicação do artigo 

166, mesmo que tenha sido o substituído quem efetivamente (após cobrança feita pelo 

substituto) despendeu os valores para o pagamento da exação, se for dada expressa 

                                                                                                                                              
não cumulativa e ao Pis não cumulativo. In: CEZAROTI, Guilherme (Coord.). Repetição de Indébito 
Tributário. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 293. 

397  Repetição de Indébito Tributário. São Paulo: Max Limonad. 2000. P, 378. 
398  Cf. DARZÉ, Andréa Medrado. Responsabilidade Tributária – Solidariedade e Subsidiaridade. São Paulo: 

Noeses, 2010, p, 108.  
399  Alcançando a mesma conclusão, Aroldo Gomes de Mattos ensina: “como o contribuinte substituto 

geralmente falece interesse em obter essa restituição, pois o tributo ou contribuição pago indevidamente 
não afeta seu patrimônio, pelo fato de figurar como mero intermediário entre a Fazenda Pública e o 
contribuinte substituído, cabe a este, que sofreu o impacto da exação repassada, o direito subjetivo 
público de pleitear sua restituição” (Repetição do Indébito, Compensação e Ação Declaratória. In: 
MACHADO, Hugo de Brito (Coord.). Repetição do Indébito e Compensação no Direito Tributário, São 
Paulo: Dialética; Fortaleza: Instituto Cearense de Estudos Tributário, 1999, p. 53. 

400  DINIZ, Marcelo de Lima Castro. Substituição Tributária e Repetição de Indébito: legitimidade 
processual. Disponível em: http://www.idtl.com.br/artigos/359.pdf, p. 16. 
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autorização por ele ao substituto para a propositura de pedido de restituição de indébito, a 

legitimidade ativa deste último deverá ser reconhecida.  

Em síntese, pela aplicação do artigo 166 para casos de substituição tributária, tem-

se que: i) o substituído será, via de regra, parte legítima para pleitear tributos 

inconstitucionais que foram arrecadados pelo Erário, haja vista que possui presunção a seu 

favor de ter arcado com o ônus da tributação; ii) no caso de pagamento de tributo 

inconstitucional pelo substituto, este poderá provar ter assumido o respectivo encargo para 

que seja legítimo seu direito à restituição do indébito; iii) no mais, se o substituto operava 

suas atividades repassando o encargo tributário ao substituído, este poderá conceder àquele 

a autorização prevista do artigo 166, garantindo a legitimidade ativa do substituto.  

No que tange à responsabilidade tributária, a fenomenologia normativa é diversa, 

pois o responsável passa a ocupar o lugar do contribuinte na norma da obrigação tributária. 

Há uma troca do contribuinte pelo responsável no polo passivo da obrigação tributária. Por 

conseguinte, ao efetuar o pagamento indevido, o responsável tributário é quem tem direito 

à repetição.401 Veja-se, por exemplo, nas operações societárias, em que a sociedade 

transformada, a sociedade incorporadora e a sociedade resultante de fusão é que terão o 

direito de pleitear a restituição de indébitos tributários.402 

Nas situações em que o responsável deverá suportar subsidiariamente o encargo 

tributário tanto jurídica como economicamente, ficando o contribuinte na posição de 

sujeito passivo com a característica de suplementariedade (e.g., artigo 33, inciso II do 

Código Tributário Nacional),403 ambos podem, juntos, figurar no polo ativo da ação de 

repetição de indébito, formando litisconsórcio facultativo404 (artigo 46, CPC).405 

                                                
401  Cf. CERQUEIRA, Marcelo Fortes de. Repetição de Indébito Tributário. São Paulo: Max Limonad, 2000, p. 

378. 
402  Cf. CASTRO, Rodrigo R. Monteiro de. Legitimidade para pedir a restituição do indébito tributário em 

decorrência de operações de transformação, incorporação, fusão e aquisição. In: CEZAROTI, Guilherme 
(Coord.). Repetição de Indébito Tributário. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 223. 

403  “Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo 
de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração, 
sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao 
fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até à data do ato: 

 I - integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade; 
 II - subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou iniciar dentro de seis meses a 

contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria ou 
profissão.” 

404  Cf. MASIERO, João Gustavo Bachega. Legitimados à restituição do indébito na substituição tributária. In: 
Revista Tributária e de Finanças Públicas – Ano 15 – 74 – maio/junho 2007: Revista dos Tribunais, p. 59 
e 60. 

405  “Art. 46. Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, 
quando: 

 I - entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide; 
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Por fim, na hipótese de responsabilidade solidária, deve-se ter sempre em mente 

que, como se está diante da aplicação do artigo 166 do CTN, somente aquele que realizou 

o pagamento indevido é que terá o direito à repetição. Dessa maneira, somente haverá 

solidariedade relativamente ao direito à devolução na hipótese em que todos os obrigados 

solidariamente tenham participado no adimplemento da obrigação tributária.406 Sobre esta 

matéria, é possível encontrar precedente do Superior Tribunal de Justiça certificando que, 

na repetição do Empréstimo compulsório sobre veículos, os contribuintes solidários 

(coproprietários do veículo) encontram-se no polo ativo da relação jurídica, de forma que 

cada um deles pode exigir por inteiro a restituição dos valores indevidamente pagos ao 

Erário.407  

Na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o tema ganhou notoriedade no 

julgamento dos pedidos de restituição de valores recolhidos a título de Contribuição ao 

FUNRURAL, em que a lei estabelecia como substituto tributário o adquirente da produção 

rural. Prevaleceu o entendimento explanado nos parágrafos anteriores, vale dizer, de que o 

direito ao pleito de valores indevidamente pagos é do substituído (produtor rural), por ser 

ele quem arca com a carga fiscal do tributo, nos termos do artigo 166 do CTN. O 

raciocínio da decisão fica claro nas palavras da Ministra Eliana Calmon:  
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a pessoa jurídica 
adquirente de produtos rurais é responsável tributário pelo recolhimento da 
contribuição para o FUNRURAL sobre a comercialização do produto agrícola, 
tendo legitimidade tão-somente para discutir a legalidade ou constitucionalidade 
da exigência, mas não para pleitear em nome próprio a restituição ou 
compensação do tributo, a não ser que atendidos os ditames do art. 166 do CTN. 
2. Na hipótese da contribuição previdenciária exigida do produtor rural incumbe 

                                                                                                                                              
 II - os direitos ou as obrigações derivarem do mesmo fundamento de fato ou de direito; 
 III - entre as causas houver conexão pelo objeto ou pela causa de pedir; 
 IV - ocorrer afinidade de questões por um ponto comum de fato ou de direito.”  
406  Cf. CERQUEIRA, Marcelo Fortes de. Repetição de Indébito Tributário. São Paulo: Max Limonad, 2000, p. 

379. 
407  TRIBUTÁRIO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE 

COMBUSTÍVEIS – CO-PROPRIEDADE DO VEÍCULO – POSSIBILIDADE – DIREITO DE 
REGRESSO.1. Cinge-se a controvérsia em saber se o co-proprietário de automóvel pode receber na 
integralidade o empréstimo compulsório sobre combustíveis, ou se deverá receber apenas o equivalente 
ao seu quinhão na propriedade do veículo. 

 2. Sustenta a Fazenda que o veículo pertencia ao exequente e a um co-proprietário que não figura na ação 
e, portanto, a não-inclusão de outro proprietário autoriza ao exequente receber somente 50% do valor da 
restituição. 3. Nos termos do artigo 264 do Novo Código Civil: "Há solidariedade quando na mesma 
obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à 
dívida toda." Por sua, vez, configurada a solidariedade, "cada um dos credores solidários tem direito a 
exigir do devedor o cumprimento da prestação, por inteiro". (art. 267). 4. Forçoso concluir que o co-
proprietário poderá pleitear integralmente a repetição do indébito, ainda que não expressamente 
autorizado pelos demais condôminos, pois trata-se de hipótese de solidariedade ativa. Agravo regimental 
improvido. (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Recurso Especial 850437/PR. 
Relator: Ministro Humberto Martins. Julgamento: 08 dez. 2008. Órgão Julgador: Segunda Turma. 
Publicação:  Dje 03 fev. 2009). 
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ao adquirente de sua produção destacar do preço pago o montante 
correspondente ao tributo e repassá-lo ao INSS, de forma que, nessa sistemática, 
o adquirente não sofre diminuição patrimonial pelo recolhimento da exação, pois 
separou do pagamento ao produtor rural o valor do tributo. (REsp 
961.178/RS).408 
 

Dadas essas discussões, surge a dúvida sobre em que posição se encaixaria a 

situação dos retentores de tributos, quer dizer, dos conhecidos casos como o do desconto 

na fonte do Imposto sobre a Renda (Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF), 

quando do pagamento de tributos inconstitucionais.  

Para alcançar qualquer resposta sobre essa indagação, primeiramente deve-se 

realçar que os retentores são pessoas obrigadas pelo Estado a uma obrigação de fazer, qual 

seja, fazer a retenção aos cofres públicos de imposto devido por terceiros. Desta maneira, 

não são sujeitos passivos de obrigação tributária, mas sim sujeitos coagidos a uma 

obrigação administrativa. Isto quer dizer que a retenção na fonte constitui mero dever 

instrumental, pelo qual o sujeito obrigado a efetuar a retenção na fonte atua como órgão 

arrecadador, responsável por cumprir o dever administrativo de entregar à União recursos 

dos verdadeiros contribuintes do imposto. Como precisamente coloca o Professor Paulo 

Ayres Barreto:  
[…] no chamado sistema de retenção na fonte, coexistem duas normas jurídicas 
e, conseqüentemente, duas relações jurídicas distintas: i) uma que se instala entre 
o contribuinte (pessoa física ou jurídica), beneficiário da renda paga, e a União, 
que se faz representar nessa relação pelo substituto, de cunho eminentemente 
tributário; ii) uma segunda relação jurídica, de natureza administrativa, que 
vincula o substituto à União, na qual o primeiro fica obrigado a entregar aos 
cofres públicos recursos de terceiros, vale dizer, o montante que reteve o 

                                                
408  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 961.178/RS. Relatora: Ministra Eliana Calmon. 

Julgamento: 07 maio 2009. Órgão Julgador: Segunda Turma. Publicação: DJe 25 maio 2009. 
No mesmo sentido, foram julgados os seguintes casos: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo 
Regimental no Agravo de Instrumento 750.438/MG. Relator: Ministro Herman Benjamin. Julgamento: 10 
abr. 2004. Órgão Julgador: Segunda Turma. Publicação: DJe 30 set. 2008; BRASIL. Superior Tribunal de 
Justiça. Recurso Especial 737.388/RS. Relatora: Ministra Eliana Calmon. Julgamento: 04 set. 2007. 
Órgão Julgador: Segunda Turma. Publicação: DJ 26 set. 2007, p. 203; BRASIL. Superior Tribunal de 
Justiça. Recurso Especial 644.411/RS. Relator: Ministro Castro Meira. Julgamento: 28 mar. 2006. Órgão 
Julgador:  Segunda Turma. Publicação: DJ 05 abr. 2006, p. 174; BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 
Recurso Especial 527.754/PR. Relatora: Ministra Denise Arruda. Julgamento: 04 abr. 2006. Órgão 
Julgador: Primeira Turma. Publicação: DJ 24 abr. 2006, p. 356; BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 
Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 626.046/RS. Relator: 
Ministro Luiz Fux. Julgamento: 02 ago. 2005. Órgão Julgador: Primeira Turma. Publicação: DJ 29 ago. 
2005, p. 157; BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 695.977/RS. Relator: Ministro José 
Delgado. Julgamento: 03 mar. 2005. Órgão Julgador: Primeira Turma. Publicação: DJ 11 abr. 2005, p. 
204; BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 643.989/PR. Relator: Ministro José 
Delgado. Julgamento: 18 set. 2004. Órgão Julgador: Primeira Turma. Publicação: DJ 08 nov. 2004., p. 
187; BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 486.102/RS. Relator: Ministro Luiz Fux. 
Relator para o Acórdão: Ministro José Delgado. Julgamento: 16 dez. 2003. Órgão Julgador: Primeira 
Turma. Publicação: DJ 30set. 2004, p. 219. 
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contribuinte. Atua o substituto nessa relação como verdadeiro órgão 
arrecadador.409 
 

Disto, é imediata a conclusão de que, muito embora seja a fonte quem executa o ato 

de pagamento da obrigação tributária, na realidade ela exerce dever administrativo, sem se 

confundir em momento algum com o sujeito passivo da obrigação tributária, não sendo, 

por isso, parte legítima para pleitear a restituição do tributo indevido.410 “Tem pretensão de 

                                                
409  Imposto sobre a renda e preços de transferência. São Paulo: Dialética, 2001, p. 88. 
410  É possível encontrar precedentes do Superior Tribunal de Justiça que optaram exatamente por essa linha, 

ao decidir que, como o retentor não se confunde com responsável tributário, não detém o direito de 
pleitear como sujeito ativo a restituição de tributos indevidamente pagos. Contudo, é certo que, 
analisando os acórdãos nesse sentido, percebe-se que o STJ mantém a criticável premissa da separação 
ente tributos diretos e indiretos, bem como o fundamento do enriquecimento ilícito, para embasar sua 
posição. Confira-se a seguinte ementa: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL - 
TRIBUTÁRIO – ADICIONAL DO IMPOSTO DE RENDA - RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO - 
ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. O caso em tela não se 
amolda à questão relativa à repetição de indébito pleiteada pelo contribuinte de direito, ou mesmo, pelo 
substituto tributário, referente a tributos devidos pelo contribuinte de fato ou pelo substituído. Cuida-se de 
hipótese em que a empresa repassou aos cofres públicos valores pagos a título de adicional do imposto de 
renda, cujo ônus recaiu sobre terceiros. A pessoa jurídica retentora não suportou o ônus do imposto. 
Consoante restou consignado no v. acórdão paradigma, "não se trata de pagamento feito por responsável 
tributário, e sim de mero repasse de recursos ao Tesouro Estadual, por parte de quem reteve o tributo na 
fonte". A circunstância de o Código Tributário Nacional garantir, em seu artigo 165, o direito do sujeito 
passivo à repetição, e denominar tanto o contribuinte como o responsável de sujeito passivo (art. 121), 
não pode servir de mote para permitir o enriquecimento daquele que, sabidamente, não recolheu o tributo 
em seu nome e não tem qualquer relação com o fato gerador. O responsável tributário, pois, não é parte 
legítima para pleitear a restituição de adicional de imposto de renda retido na fonte do Estado de São 
Paulo, cuja inconstitucionalidade fora reconhecida pela Excelsa Corte. "O responsável legal tributário não 
é contribuinte de jure. Ele é sujeito passivo de uma relação jurídica de natureza fiduciária. O dever 
jurídico que o responsável legal tem perante o Estado é dever jurídico dele próprio, todavia é dever 
jurídico de prestação fiduciária, não de prestação tributária" (Alfredo Augusto Becker in "Teoria Geral do 
Direito Tributário", 3ª edição, Lejus, p. 560/561). Deve prevalecer na hipótese dos autos, portanto, o 
entendimento esposado no v. acórdão paradigma no sentido de que, "ao repassar para o Erário o imposto 
de renda devido por terceiros, a fonte pagadora nada desembolsa, e portanto não tem legitimidade para 
pedir a restituição do indébito" (REsp 197.955/SP, Rel. Min. Ari Pargendler, DJU 21.06.1999). Embargos 
de divergência acolhidos.” (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Embargos de Divergência no Recurso 
Especial 417.459/SP. Relator: Ministro Franciulli Netto. Julgamento: 08 jun. 2004. Órgão Julgador: 
Primeira Seção. Publicação: DJ, 11 out. 2004, p. 219).  

 Da mesma forma restou decidido nas manifestações mais recentes do Tribunal, como no REsp 
596.275/RJ (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 596.275/RJ. Relatora: Ministra 
Denise Arruda Julgamento: 19 set. 2006. Órgão Julgador: Primeira Turma. Publicação: DJ, 09 out. 2006, 
p. 260); no REsp 255.213/SP (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 255.213/SP. 
Relator: Ministro João Otávio de Noronha. Julgamento: 16 mar. 2006. Órgão Julgador: Segunda Turma. 
Publicação: DJ, 01 fev. 2006, p. 282); REsp 284.084/SP (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso 
Especial 284.084/SP. Relator: Ministro José Delgado. Julgamento: 05 fev. 2002. Órgão Julgador: 
Primeira Turma. Publicação: DJ, 25 mar. 2002, p. 188); REsp 648.923/SP (BRASIL. Superior Tribunal de 
Justiça. Recurso Especial 648.923/SP. Relator: Ministro Humberto Martins. Julgamento: 26 jun. 2007. 
Órgão Julgador: Segunda Turma. Publicação: DJ 03 ago. 2007, p. 326). 

 Veja-se que essa nova orientação vem se sobrepondo ao antigo entendimento do STJ, como se vê no 
AgRg no REsp 621.556/SP (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Recurso 
Especial 621.556/SP. Relator: Ministro Luiz Fux. Julgamento: 12 abr. 2005. Órgão Julgador: Primeira 
Turma. Publicação: DJ, 02 maio 2005, p. 175); REsp 203.144/SP (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 
Recurso Especial 203.144/SP. Relator: Ministro Francisco Peçanha Martins. Julgamento: 16 ago. 2001. 
Órgão Julgador: Segunda Turma. Publicação: DJ, 05 nov. 2001); AgRgREsp 469.863/SP (BRASIL. 
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restituição contra o Estado somente aquele a quem a lei impõe a obrigação de pagar 

tributo”411; nesse caso, os sujeitos que tiveram somas retidas é que fazem jus ao direito.  

2.3.2.  Legitimidade Passiva 

Tendo em vista que, quanto às partes envolvidas na relação jurídica, a obrigação de 

restituir o indébito é, via de regra, o reverso da obrigação tributária, o sujeito passivo da 

repetição de indébito só pode ser aquele que ocupava o lugar do sujeito ativo da obrigação 

tributária (artigo 119, CTN),412 quer dizer, o Poder Público.  

É de rigor salientar que o Poder Público, constante do polo passivo da relação de 

indébito tributário, não é quem tem competência legislativa para criar tributos in abstracto, 

e sim quem tem capacidade tributária, ou seja, o poder de administrar o tributo e proceder a 

lançamentos.413 Portanto, sujeito passivo será a entidade estatal ou paraestatal, seja pessoa 

jurídica de direito público ou privado, que, possuindo capacidade tributária ativa, recebeu 

indevidamente valores a título de tributo. Em outras palavras, é a arrecadação e 

fiscalização do tributo que são determinantes para encontrar o sujeito passivo da repetição 

de indébito.414 

Todavia, é certo que simples agentes arrecadadores, que repassam os montantes 

recolhidos para a pessoa jurídica de direito público, a qual, de fato possui capacidade 

tributária ativa na relação jurídica tributária, não serão partes legítimas para compor o polo 

passivo de ações de restituição de tributos. Isto porque justamente esses agentes 

arrecadadores não são sujeitos ativos das relações jurídicas tributárias originárias da 

relação jurídica de indébito. Veja-se, como exemplo, o caso em que o Superior Tribunal de 

Justiça estabeleceu que “o fundo de previdência privada é o responsável pela retenção do 

imposto de renda, por ocasião da complementação de aposentadoria, devendo, 

                                                                                                                                              
Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Recurso Especial 469.863/SP. Relator Ministro Luis 
Fux. Julgamento: 05 jun. 2003. Órgão Julgador: Primeira Turma. Publicação: DJ, 04 ago. 2003).  

411  MACHADO, Brandão. Repetição do indébito no direito tributário. In: ______ (Org.). Direito Tributário – 
estudos em homenagem ao Prof. Ruy Barbosa Nogueira. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 77.  

412  “Art. 119. Sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de direito público, titular da competência para 
exigir o seu cumprimento.” 

413  Cf.TORRES, Ricardo Lobo. Restituição de Tributos. Rio de Janeiro: Forense, 1983, p. 26 e 27. 
414  Cf. CERQUEIRA, Marcelo Fortes de. Repetição de Indébito Tributário. São Paulo: Max Limonad. 2000. p. 

407. Convém aqui destacar a observação feita por Ricardo Lobo Torres: “quanto ao equilíbrio financeiro 
entre as pessoas jurídicas de direito público beneficiárias do recebimento indevido é problema a ser 
resolvido posteriormente, através de compensação, descontos ou outros mecanismos financeiros 
indicados na lei para que o sujeito passivo da repetitória possa se reembolsar do que também 
ilegitimamente repassara a título de transferência, participação ou entrega da cotas.” (CERQUEIRA, 
Marcelo Fortes de. Repetição de Indébito Tributário. São Paulo: Max Limonad, 2000, p. 30). 
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posteriormente, repassar o tributo aos cofres públicos, por isso que não ostenta 

legitimidade passiva ad causam em ação que visa à restituição de indébito tributário, uma 

vez que o sujeito ativo dessa relação jurídico-tributária é a União”415, ou a ocasião em que 

julgou que “a Universidade Federal de Pernambuco, ao reter as contribuições 

previdenciárias de seus servidores, não se transforma em sujeito ativo da relação jurídico-

tributária, titularizada pela União.”416 Em ambos os casos, resta hialino que é o ente 

tributante, e não o mero agente arrecadador, que comporá a relação de indébito. 

 

2.3.3.  Quantum restituível 

Sempre recordando que, ao estudar o consequente da norma padrão, na verdade, 

está sendo feita análise de uma determinada relação jurídica, em que sujeitos se enlaçam 

em torno de uma obrigação com um específico objeto, tem-se que na relação de restituição 

de tributos inconstitucionais a prestação devida pelo sujeito passivo (Poder Público) ao 

sujeito ativo (contribuinte ou responsável) corresponde à obrigatória devolução dos 

montantes embolsados indevidamente. Isto quer dizer que, especificamente no caso ora 

estudado, a prestação representa a restituição dos valores arrecadados a título de tributo, de 

forma contrária aos ditames constitucionais. 

Destrinchando com minúcia a relação de indébito, Marcelo Fortes de Cerqueira 

leciona que o objeto da prestação é dividido em imediato e mediato. Este corresponde ao 

quantum pecuniário que deve ser devolvido, enquanto aquele representa a prestação de 

entregar o indevidamente arrecadado.417 Assim, a repetição de indébito em sentido estrito 

não inclui nenhuma penalidade pecuniária indevidamente levada aos Cofres Públicos. 

Estas só adentram na relação de indébito em sentido amplo, de acordo com a previsão 

constante no artigo 167 do Código Tributário Nacional,418 as quais serão tratadas no 

próximo capítulo.419 

                                                
415  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 1.083.005/PB. Relator: Ministro Luiz Fux. 

Julgamento: 18 nov. 2010. Órgão Julgador: Primeira Turma. Publicação: DJe, 30 nov. 10. 
416  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo em Recurso Especial 199.089-PE. Relator: Ministro 

Arnaldo Esteves Lima. Julgamento: 05 fev. 2013. Órgão Julgador: Primeira Turma. Publicação: DJe, 20 
fev. 2013. 

417  Repetição de Indébito Tributário. São Paulo: Max Limonad. 2000, p. 409 e 410 
418  Cf. CERQUEIRA, Marcelo Fortes de. Repetição de Indébito Tributário. São Paulo: Max Limonad. 2000, p. 

410 e 411 
419  Registre-se que, uma vez afastada a dúvida sobre inconstitucionalidade do tributo, de modo que seja já 

possível apurar o quantum que foi indevidamente despendido pelo contribuinte pessoa jurídica, a 
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Em síntese, o critério quantitativo da relação de restituição de tributos equivale à 

entrega pelo Fisco ao contribuinte dos montantes inconstitucionalmente pagos, como se 

tributos perfeitamente válidos fossem. 

  

                                                                                                                                              
contabilização do indébito deverá ser efetuada, conforme o artigo 179, incisos I e II da Lei nº 6.404/76419, 
no valor “correspondente ao direito, em moeda corrente, na conta de ativo. Se o direito for realizável no 
curso do exercício social subsequente, na conta do ativo circulante; se realizável após o término do 
exercício social seguinte, no ativo realizável a longo prazo.” (CASTRO, Rodrigo R. Monteiro de. 
Legitimidade para pedir a restituição do indébito tributário em decorrência de operações de 
transformação, incorporação, fusão e aquisição. In: CEZAROTI, Guilherme (Coord.). Repetição de 
Indébito Tributário. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 215). 
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Capítulo 3.   

ACRÉSCIMOS À RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS 

INCONSTITUCIONAIS 

Sumário: 3.1. Correção monetária. 3.2. Juros. 3.3. Multas 

 

 Após terem sido despendidos os precisos esforços para o estudo do antecedente e 

do consequente da norma padrão de restituição de tributos inconstitucionais no capítulo 2, 

atinge-se o momento de confronto com a questão dos acréscimos legais que i) foram 

também indevidamente pagos pelo sujeito passivo da obrigação tributária, devendo ser 

restituídos; e que ii) caracterizam obrigação legal imposta à Fazenda Pública, de modo que 

acompanharão a restituição do indébito ao contribuinte, atualizando-a e complementando-

a.  

Afinal, é hialina a necessidade de que os valores indevidamente levados aos Cofres 

Públicos sejam inteiramente devolvidos, outrossim, que tais valores sejam corrigidos, para 

que os riscos e danos experimentados pelo contribuinte em razão da indisponibilidade de 

parte de seu patrimônio sejam indenizados. Dito em outros termos, não basta a restituição 

dos montantes indebitamente apropriados pelo Fisco, eles devem ser acrescidos de todas as 

perdas e danos que acarretaram à esfera de direitos do sujeito passivo da obrigação 

tributária. Do contrário, não seria possível realmente suprir os prejuízos causados pela lei 

tributária inconstitucional. 

 A bem da verdade, a falta dos devidos acréscimos legais representaria uma segunda 

interferência ilegítima do Estado contra o patrimônio do contribuinte. Isto porque, em 

primeiro lugar, o contribuinte se viu obrigado a adimplir dever tributário que 

posteriormente foi julgado inconstitucional, quer dizer, recolheu tributo sem validade 

jurídica. Aí consta a primeira interferência ilegítima. Em segundo lugar, a restituição 

destes montantes pelo Estado sem a atualização dos valores monetários, cujo objetivo é 

justamente manter o poder de compra da moeda, ou da incidência de juros, decorrentes da 
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falta que o dinheiro em caixa representou ao contribuinte, caracterizaria incompleta 

restituição, segunda interferência ilegítima do Estado contra o contribuinte. 

 

3.1.  Correção Monetária 

No que tange à correção monetária aplicável às restituições efetuadas pelo Poder 

Público, observa-se que sua evolução tem origem no esforço dos Tribunais brasileiros, o 

qual deu lugar a farta construção jurisprudencial sobre o tema. 

A causa de tais esforços era a desigualdade de tratamento jurídico que pairava entre 

fisco e contribuinte. Este, ao pagar com atraso suas dívidas, deveria corrigi-las 

monetariamente, enquanto aquele não teria essa obrigação ao restituir o indébito. Em 

poucas palavras, essa discrepância de tratamento ocorria por força do silêncio da lei, que 

somente impunha a atualização monetária para o pagamento de tributo com atraso, mas 

não para o pagamento de tributos indevidamente recolhidos ao Erário.  

Em face deste cenário, o Supremo Tribunal Federal desenvolveu paulatinamente 

sua jurisprudência até alcançar o ajuste necessário aos direitos dos contribuintes. Essa 

jurisprudência, sinteticamente, pode ser dividida em quatro momentos, quando o STF 

afirmou que:420 i) não era devida a correção monetária do indébito, porque não havia lei 

nesse sentido; ii) era cabível a correção pela interpretação extensiva do depósito, o qual 

ensejava correção monetária; iii) era cabível a correção monetária do indébito por analogia 

com o depósito; iv) a equidade justifica a correção do indébito, já que constituiria uma 

injustiça o contribuinte ter que corrigir os valores, e a Fazenda Pública não.  

Quanto ao termo inicial para a fluência da correção monetária, também foi 

necessária solução por parte do Judiciário, à medida que o artigo 167, parágrafo único do 

CTN unicamente tratava de juros de mora, determinando sua incidência a partir do trânsito 

em julgado da sentença reconhecendo o indébito. Assim, o Supremo Tribunal Federal, por 

equidade e analogia com o depósito, decidiu que é a partir do pagamento indevido que se 

deve contar, tendo em vista que o que se busca é a restituição do administrado ao seu 

anterior estado de riqueza.421   

                                                
420  Cf. TORRES, Ricardo Lobo. Restituição de Tributos. Rio de Janeiro: Forense, 1983, p. 44 – 50.  
421  "EMENTA: Correção monetária na repetição do indébito tributário. A jurisprudência do STF firmou-se 

no sentido de que cabe a correção monetária tanto no caso em que o contribuinte deposita para discutir, 
como no em que paga para repetir, devendo, assim, ser calculada a partir do pagamento indevido, como 
do depósito, porventura, realizado. (RE n° 84.704, DJ 01.04.77; 87.677, in RTJ 83/644). RE conhecido e 
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Hodiernamente, não restam mais dúvidas sobre a necessidade de correção 

monetária do indébito, desde a data em que o pagamento foi feito ao Estado. É o que 

consta tanto da jurisprudência do Supremo,422 da Súmula nº 46 do extinto Tribunal Federal 

de Recursos,423 quanto da Súmula n. 162 do Superior Tribunal de Justiça, vazada nos 

seguinte dizeres: “na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir 

do pagamento indevido.”  

Desse modo, tanto os valores indevidos a título de tributo, como de multa e juros 

devem ser corrigidos monetariamente, já que “assente no Poder Judiciário que a correção 

monetária é o único meio de resguardo da integral satisfação dos créditos dos contribuintes 

para com o Estado.”424 

Inclusive, merece destaque o Parecer AGU/MF-01/96 da Advocacia-Geral da 

União, publicado no Diário Oficial de 18.01.96, que claramente sintetizou as soluções 

adotadas pelos legítimos intérpretes da lei, além de enfatizar o papel da correção monetária 

nas ações de repetição de indébito. In verbis:  

                                                                                                                                              
provido." (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 92.401/SP. Relator: Ministro 
Thompson Flores. Julgamento: 08 abr. 1980. Órgão Julgador: Primeira Turma. Publicação: DJ, 16 maio 
1980, p. 3488). 

422  Nesse sentido, podem ser colacionadas as seguintes ementas, selecionadas pelo Parecer PGFN/CRJN/No 
447/1996, o qual dispensa a interposição de recurso contra decisões determinando a incidência de 
correção monetária na restituição de tributos: “EMENTA: - Repetição de indébito tributário. A correção 
monetária é cabível a partir do recolhimento do tributo indevido, ainda que voluntário […]” (BRASIL. 
Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 96.808/RJ. Relator: Ministro Cordeiro Guerra. 
Julgamento: 27 abr. 1982. Órgão Julgador: Segunda Turma. Publicação: DJ, 11 jun. 1982, p. 5682). 

 "EMENTA: - Correção monetária. Repetição de indébito tributário. Termo inicial. 
 Na repetição do indébito tributário o termo inicial da correção monetária é a data do depósito ou do 

tributo restituído […]” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 94.935/RJ. Relator: 
Ministro Rafael Mayer. Julgamento: 29 set. 1981. Órgão Julgador: Primeira Turma. Publicação: DJ 23 
out. 1983, p. 10631). 

 "EMENTA: - Tributário. Repetição do indébito. Correção monetária. Termo inicial da incidência. É firme 
a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a correção monetária, na restituição de 
tributos, incide a partir da data do pagamento indevido." (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso 
Extraordinário 92.742. Relator: Ministro Décio Miranda. Julgamento: 05 maio 1981. Órgão Julgador: 
Segunda Turma. Publicação: DJ, 29 maio 1981, p. 5054). 

 "EMENTA: - Repetição de indébito. Correção monetária. Analogia. É devida a correção monetária não só 
quando o contribuinte deposita o quantum do tributo para discuti-lo na instância administrativa como 
quando o paga para depois repeti-lo. Correção Monetária. Pedido inicial. Omisso. É devida a correção 
monetária. Quando embora não tenha sido objeto do pedido, considera-se abrangido por este. Precedentes 
do Supremo Tribunal Federal. RE conhecido e provido." (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso 
Extraordinário 92.671. Relator: Ministro Rafael Mayer. Julgamento: 24 jun. 1980. Órgão Julgador: 
Primeira Turma. Publicação: DJ, 12 ago. 1980, p. 5790). 

423  BRASIL. Tribunal Federal de Recursos. Súmula 46. Nos casos de devolução do depósito efetuado em 
garantia de instância e de repetição do indébito tributário, a correção monetária e calculada desde a data 
do depósito ou do pagamento indevido e incide até o efetivo recebimento da importância reclamada. 
Brasília: DJ, 14 out. 1980. 

424  MARTINS, Natanael. Correção monetária na compensação/ repetição de indébito (tentativa de solução 
dos equívocos e omissões que vêm sendo cometidos em decisões judiciais), In Revista dos Tribunais, ano 
4, n. 13 – outubro – dezembro de 1995, p. 116. 
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Mesmo na inexistência de expressa previsão legal, é devida correção monetária 
de repetição de quantia indevidamente recolhida ou cobrada a título de tributo. A 
restituição tardia e sem atualização é restituição incompleta e representa 
enriquecimento ilícito do Fisco. Correção monetária não constitui um plus a 
exigir expressa previsão legal. É, apenas, recomposição do crédito corroído pela 
inflação. O dever de restituir o que se recebeu indevidamente inclui o dever de 
restituir o valor atualizado. Se a letra fria da lei não cobre tudo o que no seu 
espírito se contém, a interpretação integrativa se impõe como medida de Justiça. 
Disposições legais anteriores à Lei n° 8.383191 e princípios superiores do 
Direito brasileiro autorizam a conclusão no sentido de ser devida a correção na 
hipótese em exame. A jurisprudência unânime dos Tribunais reconhece, nesse 
caso, o direito à atualização do valor reclamado. O Poder Judiciário não cria, 
mas, tão-somente aplica o direito vigente. Se tem reconhecido esse direito é 
porque ele existe.425 

 
Ademais, fato é que, posteriormente ao assentamento de todas estas teses, foi 

editada a Lei n° 6.899, de 08 de abril de 1981,426 por meio da qual a correção monetária 

passou a ser aplicável a todo e qualquer débito oriundo de decisão judicial. Em seguida, 

Lei n° 8.383, de 30 de dezembro de 1991 (artigo 66, § 3º)427 trouxe a disciplina de forma 

expressa ao âmbito tributário, especificamente sobre a restituição e compensação de 

tributos federais. Desde então, diferentes índices foram usados para fins de atualização 

monetária dos indébitos fiscais, 428 terminando com a taxa de juros Selic – a qual será 

devidamente abordada nos próximos tópicos de estudo – aplicada atualmente. 

3.2.  Juros 

Para analisar como os juros,429 “remuneração que o credor pode exigir do devedor 

por se privar de uma quantia em dinheiro”,430 também definidos juridicamente como fruto 

                                                
425  BRASIL. Advocacia-Geral da União. Parecer AGU/MF-01/96. Incidência de correção monetária nas 

parcelas devidas em razão de repetição de indébito tributário, anteriormente à Lei nº 8.383/91. 
Publicação: DO 18 jan. 1996. 

426  “Art 1º - A correção monetária incide sobre qualquer débito resultante de decisão judicial, inclusive sobre 
custas e honorários advocatícios.”  

427  “Art. 66, […] §3º A compensação ou restituição será efetuada pelo valor do tributo ou contribuição ou 
receita corrigido monetariamente com base na variação da UFIR.” 

428  "A jurisprudência do STJ firmou-se pela inclusão dos expurgos inflacionários na repetição de indébito, 
utilizando-se seguintes índices de correção monetária aplicáveis desde o recolhimento indevido: ORTN - 
de 1964 a fev/86; OTN - de mar/86 a jan/89; BTN -de mar/89 a mar/90; IPC - de mar/90 a fev/91; INPC - 
de mar/91 a nov/91; IPCA - dez/91; UFIR - de jan/92 a dez/95; observados os respectivos percentuais: 
fev/86 (14,36%); jun/87 (26,06%); jan/89 (42,72%); fev/89 (10,14%); mar/90 (84,32%); abri/90 (44, 
80%); mai/90 (7,87%); jun/90 (9,55%); jul/90 (12,92%); ago/90 (12,03%); set/90 (12,76%); out/90 
(14,20%); nov/90 (15,58%); dez/90 (18,30%); jan/91 (19,91%); fev/91 (21,87%); mar/91 (11,79%). A 
partir de janeiro/96, aplica-se somente a Selic, que inclui, a um só tempo, o índice de inflação do período 
e a taxa de juros real." (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 935.311/SP. Relatora: 
Ministra Eliana Calmon. Julgamento: 26 ago. 2008. Órgão Julgador: Segunda Turma. Publicação: DJe, 18 
set. 2008). 

429  Sobre os juros, não se pode furtar da utilização do ensinamento de Pontes de Miranda sobre o conceito e 
os seus caracteres principais: “entende-se por juros o que o credor pode exigir pelo fato de ter prestado ou 
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do capital, relacionam-se com a restituição de tributos, uma importante diferenciação deve 

ser traçada.  

Explica-se a necessidade da citada distinção por meio de um exemplo. Por vezes, 

tendo incorrido no fato gerador de determinado tributo, o contribuinte, descumprindo os 

prazos exigidos pela legislação fiscal, efetua o pagamento da exação com atraso. Desse 

evento advém a imediata consequência: ao pagamento do tributo deverão ser acrescidos 

juros de mora, por força da regra do artigo 161 do Código Tributário Nacional, segundo a 

qual “o crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja 

qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades 

cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei 

tributária”. Contudo, sobrevindo sentença declaratória da inconstitucionalidade do tributo 

que fora pago com os respectivos juros de mora, deverá ser efetuada a restituição pelo 

Poder Público ao contribuinte não só dos montantes relativos ao próprio tributo, mas 

também daqueles valores que foram pagos como juros de mora.  

É a partir do caput do artigo 167 do Código Tributário Nacional que é construída a 

norma geral e abstrata impositiva do dever supratranscrito, vale dizer, de o Poder Público 

restituir os valores indevidamente pagos a título de juros moratórios pelo contribuinte, 

cobrados em decorrência da não observância do prazo legal instituído para recolhimento da 

exação tributária. De fato, o texto do artigo 167 vem vazado nos seguintes dizeres: “a 

restituição total ou parcial do tributo dá lugar à restituição, na mesma proporção, dos juros 

de mora e das penalidades pecuniárias, salvo as referentes a infrações de caráter formal não 

prejudicadas pela causa da restituição.” 

Ressalte-se, desde já, que, se o indébito for parcial, os juros da mesma forma serão 

parciais. Ademais, como nas multas, poderá haver a situação de indébito só de juros, 

quando sem base legal foram cobrados.431  

Pois bem. Retomando a diferenciação que foi travada como ponto de partida deste 

tópico, tem-se que a relação jurídica em questão, em que o Estado é obrigado a devolver o 

                                                                                                                                              
de não ter recebido o que se lhe devia prestar. Numa e noutra espécie, foi privado de valor, que deu, ou de 
valor, que teria de receber e não recebeu. […]. Dois elementos conceituais dos juros são o valor da 
prestação, feita ou a ser recebida, e o tempo em que permanece a dívida. Daí o cálculo percentual ou 
outro cálculo adequado sobre o valor da dívida, para certo trato de tempo. É fruto civil do crédito; no 
plano econômico renda de capital.” (apud MARINS, James. O Direito Processual Tributário, 5. ed. São 
Paulo: Dialética, 2010. p. 323). 

430  VENOSA, Sílvio de Salvo Venosa. Direito Civil II – Teoria geral das obrigações e teoria geral dos 
contratos. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2006, p. 134 

431  Cf. CERQUEIRA, Marcelo Fortes de. Repetição de Indébito Tributário. São Paulo: Max Limonad. 2000, p. 
415-416, 
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que foi indevidamente pago pelo contribuinte a título de juros de mora, disciplinada pelo 

artigo 167, caput do CTN, não pode ser confundida com outro dever imputado à 

Administração Pública: o de corrigir, pelo pagamento de juros, o indébito que está sendo 

ressarcido. Esta obrigação possui como disciplina expressa o artigo 167, parágrafo único 

do CTN, segundo o qual “a restituição vence juros não capitalizáveis, a partir do trânsito 

em julgado da decisão definitiva que a determinar.” 

Trata-se, esta última hipótese, de obrigação ex lege, com natureza distinta da 

obrigação de devolução do indébito. É obrigação de pagamento autônoma, e não de 

devolução. Assim, esses juros não se confundem com aqueles constantes do caput do 167. 

“São duas obrigações ex lege (uma de devolução e outra de pagamento) de naturezas 

distintas a cargo do Estado.”432 

Até este ponto, não surgem maiores dúvidas acerca dos juros em matéria de 

restituição de tributos. Contudo, deste momento em diante, diversos assuntos ligados à 

temática dos juros – desde a classificação destes, até a sua aplicação específica pelos 

tribunais – acarretam dissenso e dúvidas, fazendo com que se torne especialmente tortuoso 

o seu exame pelos juristas.  

A primeira dificuldade apresenta-se na classificação dos juros. Isto porque, 

observa-se que tantos autores de obras jurídicas como magistrados utilizam as 

denominações de juros remuneratórios, juros compensatórios e juros moratórios de 

maneira inconstante. Parece, no entanto, que a nomenclatura que melhor se amolda às 

funções dos juros, além de ser mais largamente utilizada pela doutrina e adotada pela 

legislação, é a contraposição entre juros compensatórios (ou remuneratórios) e moratórios 

(ou indenizatórios).433 

Os juros, entendidos como gênero, são divididos em duas espécies. A primeira 

delas consiste nos juros compensatórios/remuneratórios, que são aqueles cobrados a título 

de rendimento do capital, ou seja, para compensar ou remunerar aquele que dispôs da soma 

de dinheiro em questão. Já a segunda espécie abarca dos juros moratórios/indenizatórios, 

cujo escopo é precisamente indenizar o indivíduo pelos danos sofridos em decorrência da 

expropriação de seus bens. Veja-se que os juros moratórios/indenizatórios são devidos 

como consequência do atraso culposo do pagamento de obrigação, ou seja, da mora do 

                                                
432  Cf. CERQUEIRA, Marcelo Fortes de. Repetição de Indébito Tributário. São Paulo: Max Limonad. 2000, p. 

420 
433  TROUW, Ernesto Johannes. Os juros indicentes sobre a repetição do indébito. In: CEZAROTI, Guilherme 

(Coord.). Repetição do Indébito Tributário. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 326. 
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devedor em adimplir a obrigação,434 enquanto os juros compensatórios/remuneratórios 

estão afastados de qualquer noção de culpa ou descumprimento de obrigação.435  É 

justamente por essa razão que o pressuposto para a incidência dos juros de mora é a 

exigibilidade da dívida, a qual advém de ato judicial constituindo em mora o devedor. 

Em face dessa classificação, imediatamente irradia-se a pergunta: ambos os juros 

são aplicáveis na restituição de tributos inconstitucionais? Mais precisamente, a questão 

que daí nasce é se, além dos juros compensatórios (devidos pela retenção do indébito em 

poder do Estado, devendo o contribuinte ser remunerado pela ausência dos valores), não 

poderiam incidir, cumulativamente, juros moratórios (devidos pela demora do Fisco em 

satisfazer a obrigação de devolução). Lembre-se que estas indagações encontram-se dentro 

do quadro dos juros devidos pelo Fisco nos termos do artigo 167, parágrafo único do CTN, 

de acordo com a diferenciação descrita no início deste tópico. 

Conforme a sistemática inicialmente empregada às restituições de tributos, a 

resposta a tal indagação seria negativa. Isto porque se entendia que só eram devidos juros 

moratórios pelo Fisco, cumprindo a ordem do artigo 167, parágrafo único do CTN, 

segundo o qual “a restituição vence juros não capitalizáveis, a partir do trânsito em julgado 

da decisão definitiva que a determinar.” A lógica então utilizada era que, com a sentença 

definitiva condenando a Fazenda Pública a restituir tributos, estava constituída sua mora 

em adimplir a obrigação, sendo, portanto, devidos os juros estabelecidos no parágrafo 

único do artigo 167. No atinente ao percentual a ser utilizado, eram aplicados juros de 1% 

(um por cento) ao mês para corrigir as restituições tributárias. Este valor de 1% (um por 

cento) foi determinado pela adequação da correção da mora do Fisco em devolver o 

indébito com a mora do contribuinte em pagar tributo, na qual incidia este índice (161, § 1º 

do CTN).436 Portanto, percebe-se que, como no caso da correção monetária apontado no 

item 3.1, no que concerne ao índice de juros de mora incidentes nas restituições de 

indébito, fisco e contribuinte foram colocados em pé de igualdade. 

Porém, com o advento da Lei nº 9.250, de 26 de novembro de 1995, cujo artigo 39, 

§ 4º determinou a aplicação do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) às 

restituições e compensações de tributos federais, a questão se transformou. Na visão de 

                                                
434  TROUW, Ernesto Johannes. Os juros indicentes sobre a repetição do indébito. In: CEZAROTI, Guilherme 

(Coord.). Repetição do Indébito Tributário. São Paulo: Quartier Latin, 2005,  p. 327. 
435  VENOSA, Sílvio de Salvo Venosa. Direito Civil II – Teoria geral das obrigações e teoria geral dos 

contratos. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2006, p. 135. 
436  “Art. 161. […] § 1º Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de um 

por cento ao mês.” 
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Marcelo Fortes de Cerqueira, com a novel legislação, passaram a ser devidos juros 

compensatórios a partir do pagamento indevido e juros moratórios, nos termos do artigo 

167, parágrafo único do CTN, contados a partir da decisão que reconhece o pagamento 

indevido.437  

 Ocorre que, em pesquisa sobre a posição Superior Tribunal de Justiça com 

relação ao tema, depara-se com diversos julgados que trazem entendimento em sentido 

diametralmente oposto.438 Afirmam estes, em síntese, que, após 1º de janeiro de 1996, 

somente a taxa Selic pode ser aplicada para a correção das restituições tributárias, sendo, 

portanto, inválida a cumulação com qualquer outro índice. Ou seja, estar-se-ia afastando a 

possibilidade de cumulação de juros de mora com juros compensatórios. Isto porque, como 

assenta Cleide Previtalli Cais, a Lei n. 9.250/95, ao disciplinar a Selic, “equipara os juros 

moratórios, que são devidos pelo não recolhimento a tempo dos tributos, aos juros 

remuneratórios, que a União deve honrar quando da emissão de seus títulos.”439  

                                                
437  Repetição de Indébito Tributário. São Paulo: Max Limonad. 2000, p. 424-425. e MELLO, Antônio Carlos 

de Martins. O indébito tributário e sua compensação. In: MACHADO, Hugo de Brito (Coord.). Repetição 
do Indébito e Compensação no Direito Tributário. São Paulo: Dialética; Fortaleza: Instituto Cearense de 
Estudos Tributário, 1999, p. 37. James Marins propõe a mesma solução. Em suas palavras “por se tratar a 
taxa Selic de juros compensatórios é possível a cumulação com juros moratórios do período em que se 
prevê a aplicação da Taxa Selic, conforme a Súmula nº 12 do STJ que, mutatis mutandis, se aplica à 
hipótese.” (Direito Processual Tributário Brasileiro. 5. ed. São Paulo: Dialética, 2010, p. 324). 

438  “Sendo a taxa Selic composta de juros e correção monetária, não pode ser cumulada com juros 
moratórios.” (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 648.423/SP. Relator: Ministro 
Francisco Peçanha Martins. Julgamento: 23 ago. 2005. Órgão Julgador: Segunda Turma. Publicação: DJ, 
17 out. 2005, p. 258). 

 “Sobre os valores recolhidos indevidamente, devem ser aplicados os índices relativos aos expurgos 
inflacionários acima indicados, bem como juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados do 
trânsito em julgado da decisão até 1°.1.1996. A partir desta data, incide somente a Taxa Selic, vedada sua 
cumulação com quaisquer outros índices, seja de correção monetária, seja de juros. 7. Está pacificado 
nesta Corte o descabimento de juros compensatórios, seja na repetição do indébito tributário, seja na 
compensação.” (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 1.019.741/SP. Relator Ministro 
Mauro Campbell Marques. Julgamento: 16 dez. 2010. Órgão Julgador: Segunda Turma. Publicação: DJe, 
08 fev. 2011). 

 “Com a edição da Lei n. 9.250/95, foi estatuído, em seu art. 39, § 4o, que a partir de 1o/1/96, a 
compensação ou a restituição de tributos federais será acrescida de juros equivalentes à taxa Selic 
acumulada mensalmente, calculados a partir da data do pagamento indevido. Com efeito, desde aquela 
data, não mais tem aplicação o mandamento inscrito no art. 167, parágrafo único, do CTN, o qual, diante 
da incompatibilidade com o disposto no art. 39, § 4o, da Lei n. 9.250/95, restou derrogado. 3. A taxa 
Selic, por ser composta de taxa de juros e correção monetária, não pode ser cumulada com juros 
moratórios." (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 643.041/SP. Relator: Ministro João 
Otávio de Noronha. Julgamento: 24 ago. 2004. Órgão Julgador: Segunda Turma. Publicação: DJ, 11 out. 
2004). 

439  O processo tributário. 4. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 387. 
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Repita-se, é nesse caminho que vêm sendo exaradas inúmeras decisões sobre a 

restituição de indébito tributário na esfera federal: utiliza-se a taxa Selic desde o 

pagamento indevido, e nada mais.440 

 Entretanto, uma análise mais atenta das decisões proferidas pelo Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça permite encontrar julgados onde os ministros parecem optar pelo 

afastamento dessa primeira impressão, posicionando-se no mesmo sentido que Marcelo 

Fortes de Cerqueira.  

De acordo com essa segunda leva de decisões, na realidade, o que os julgados sobre 

os juros na restituição de tributos enfatizam é o contrassenso da cumulação dos juros 

compensatórios de 1% (um por cento) ao mês desde o pagamento indevido – como era 

apurado antes da edição da Lei nº 9.250/95 –, com a taxa Selic, também incidente desde o 

pagamento indevido. Tampouco, segundo o STJ, a taxa Selic pode ser utilizada 

cumulativamente com outros índices de reajuste para correção monetária (UFIR, IPC e 

INPC, por exemplo). Afinal, a Selic engloba correção monetária e juros compensatórios, 

de modo que permitir a aplicação de ambos os reajustes (taxa Selic mais juros 

compensatório de 1%; ou taxa Selic mais outro índice de correção monetária) significaria 

corrigir duplamente o mesmo valor. Por outro giro, este raciocínio não implicaria na 

ilegitimidade da cumulação dos juros compensatórios com os juros moratórios.  

Segundo esta última direção em que se inclina o Superior Tribunal de Justiça, é 

válida a cumulação da taxa Selic com os juros de mora, mas tão somente quando da 

existência de sentença judicial transitada em julgado. Deste conjunto,441 destacam-se as 

seguintes manifestações pretorianas:  

                                                
440  Ver REsp 639092/BA (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 639.092/BA. Relator 

Ministro Franciulli Netto. Julgamento 19 ago. 2004. Segunda Turma. Publicação: DJ, 01 fev. 2005, p. 
516. 

441  “PROCESSO CIVIL – TRIBUTÁRIO – PIS – VALORES RECOLHIDOS A MAIOR – REPETIÇÃO 
DO INDÉBITO – JUROS DE MORA – TERMO A QUO – TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO 
QUE PERMITIU A COMPENSAÇÃO – A PARTIR DE 1°.1.1996 SOMENTE A TAXA SELIC – 
PRECEDENTES. Os valores recolhidos indevidamente devem sofrer a incidência de juros de mora de 
1% (um por cento) ao mês do trânsito em julgado da decisão até 1°.1.1996. A partir desta data deve 
incidir somente a Taxa SELIC, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices, seja de correção 
monetária, seja de juros. Por isso, se a decisão ainda não transitou em julgado, aplica-se, a título de juros 
moratórios, apenas a Taxa SELIC. Precedentes. Agravo regimental provido.” (BRASIL. Superior Tribunal 
de Justiça. Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 626.191/SP. Relator: Ministro Humberto 
Martins. Julgamento: 15 out. 2009. Órgão Julgador:  Segunda Turma. Publicação: DJe, 23 out. 2009). 

 “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL – TRIBUTÁRIO – PIS – 
COMPENSAÇÃO – ALEGADA OCORRÊNCIA DE OMISSÃO – SELIC. A Primeira Seção do 
Superior Tribunal de Justiça, na assentada de 2.5.2005, entendeu que, "na restituição de tributos, seja por 
repetição em pecúnia, seja por compensação, (a) são devidos juros de mora a partir do trânsito em 
julgado, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN e da Súmula 188/STJ, sendo que (b) os juros de 
1% ao mês incidem sobre os valores reconhecidos em sentenças cujo trânsito em julgado ocorreu em data 
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Não havendo trânsito em julgado da decisão que deferiu o pedido de 
compensação tributária, aplica-se apenas a taxa SELIC, com o conseqüente 
afastamento da aplicação do art. 167 do CTN. (REsp 698.876/SP).442 
 
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, na restituição do indébito 
tributário, cabe a incidência apenas da taxa Selic para decisões que ainda não 
transitaram em julgado. (REsp 624.474/PB)443. 
 

Veja-se que é pela interpretação a contrario sensu das decisões supradestacadas 

que se torna aceitável a cumulação de ambos os juros, compensatórios e moratórios. Ora, 

quando os Ministros afirmam que em face da inexistência de decisão transitada em julgado 

somente incidirá a taxa Selic, visualiza-se que, a contrario sensu, advindo trânsito em 

julgado da decisão, sem embargo de anterior aplicação de Selic, igualmente será devido o 

acréscimo dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.444 

Fato é que há dissonância na jurisprudência sobre a matéria, e para bem 

compreender a discussão ora levantada, faz-se imperiosa a observação da natureza da taxa 

Selic.  

Em primeiro lugar, constata-se que a Resolução nº 1.124, de 15 de maio de 1986, 

editada pelo Banco Central do Brasil, cumpriu o papel de criar a Taxa Selic. Este índice 

nasceu com caráter eminentemente remuneratório, pois representava exclusivamente os 

rendimentos aplicáveis aos valores investidos nas “Letras do Banco Central do Brasil”, 

título específicos criados pela mesma Resolução. Todavia, logo a taxa Selic passou a ser 

utilizada em situações completamente distintas daquela para a qual tinha sido criada, sendo 

que uma dessas situações foi justamente a correção de valores indevidamente recolhidos 

pelo sujeito passivo da obrigação tributária, quando de sua repetição ou compensação.445  

                                                                                                                                              
anterior a 1o.01.1996, porque, a partir de então, passou a ser aplicável apenas a taxa SELIC, instituída 
pela Lei 9.250/95, desde cada recolhimento indevido." (BRASIL. Supremo Tribunal de Justiça. Embargos 
de Divergência no Recurso Especial 463.167/SP. Relator: Ministro Teori Zavascki. Julgamento: 13 abr. 
2005. Órgão Julgador: Primeira Seção. Publicação: 02 maio 2005). 

 “A Taxa SELIC possui natureza mista. De um lado, corresponde a juros reais, e de outro, taxa de inflação 
verificada no período considerado. Dessarte, não pode ser cumulada com juros de mora. Precedentes. 2. 
Não havendo trânsito em julgado da decisão, há a incidência da Taxa SELIC, a partir de 1o de janeiro de 
1996, e não de juros moratórios.” (BRASIL. Supremo Tribunal de Justiça. Recurso Especial 524.143/MG. 
Relator: Ministro Luiz Fux. Julgamento: 26 ago. 2003. Órgão Julgador: Primeira Turma. Publicação: DJ, 
15 set. 2003). 

442  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 698.876/SP. Relatora: Ministra Denise Arruda. 
Julgamento: 02 set. 2008. Órgão Julgador: Primeira Turma. Publicação: DJe 22 set. 2008. 

443  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 624.474/PB. Relator: Ministro Castro Meira. 
Julgamento: 15 mar. 2005. Órgão Julgador: Segunda Turma. Publicação: DJ 23 maio 2005. 

444  Cf. TROUW, Ernesto Johannes. Os juros indicentes sobre a repetição do indébito. In: CEZAROTI, 
Guilherme (Coord.). Repetição do Indébito Tributário. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 350. 

445  Artigo 39,§4º, Lei nº 9.250/95: A compensação de que trata o artigo 66 da Lei nº 8.383, de 30 de 
dezembro de 1991, com a redação dada pelo artigo 58 da Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995, somente 
poderá ser efetuada com o recolhimento de importância correspondente a imposto, taxa, contribuição 
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Hoje, é pacífico que a taxa de juros Selic é formada pela taxa de juros reais e a taxa 

de inflação no período considerado (correção monetária).  

Nesta nova acepção, a taxa Selic “passa a se caracterizar como instrumento de 

cunho compensatório, a ser utilizado como forma de devolução atualizada ao contribuinte 

dos valores indevidamente recolhidos em oportunidade anterior”.446 James Marins enfatiza 

que “a natureza jurídica da taxa Selic anuncia-se indiscutivelmente compensatória, pois 

visa indenizar o credor pelo dano patrimonial sofrido no tempo em que a Fazenda Nacional 

reteve em seu poder as quantias pagas indevidamente”.447 É o que atestam, inclusive, 

decisões do STJ, como se capta do seguinte extrato:  

[…] no julgamento do EREsp n. 162.914-PR, a Primeira Seção do STJ 
fixou o entendimento de que os juros equivalentes à taxa referencial 
SELIC, previstos no art. 39, § 4º, da Lei 9.250/95, têm caráter 
compensatório e incidem na compensação de tributos indevidos, 
recolhidos em conseqüência de lançamento por homologação.” (EREsp. 
195.711-RS)448. 
 

Sendo a natureza da taxa Selic de juros compensatório e existindo mais de uma 

espécie de juros – os compensatórios e os moratórios –, cada um com sua própria função 

no ordenamento jurídico (compensar a falta dos montantes e indenizar o tempo despendido 

após o prazo para pagamento de valores determinados, respectivamente), poder-se-ia 

concluir pela legitimidade da incidência de ambos os juros na restituição de tributos, uma 

vez caracterizadas as condições jurídicas para tanto. Com isso, quer-se dizer que, quando 

da existência do pagamento indevido (condição jurídica para a compensação do 

contribuinte pela ausência em caixa do dinheiro despendido a título de tributo), de pronto 

serão devidos juros compensatórios. A seu turno, uma vez proferida decisão determinando 

a efetiva restituição do indébito pela Fazenda Pública ao contribuinte (condição jurídica 

para o início da mora do Estado em adimplir sua obrigação de restituir o tributo declarado 

inconstitucional), estar-se-á diante de hipótese de cabimento de juros moratórios.  

                                                                                                                                              
federal ou receitas patrimoniais de mesma espécie e destinação constitucional, apurado em períodos 
subseqüentes […] 

 § 4º A partir de 1º de janeiro de 1996, a compensação ou restituição será acrescida de juros equivalentes à 
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, 
acumulada mensalmente, calculados a partir da data do pagamento indevido ou a maior até o mês anterior 
ao da compensação ou restituição e de 1% relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada.  

446  MARINS, James. O Direito Processual Tributário. 5. ed. São Paulo: Dialética, 2010, p. 323. 
447  Ibid., loc. cit. 
448  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Embargos de Divergência no Recurso Especial 195.711/RS. 

Relator: Ministro João Otávio de Noronha. Julgamento: 27 ago. 2003. Órgão Julgador: Primeira Seção. 
Julgamento: D.J. 22 set. 2003.. 
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Deve-se atentar para o fato de que somente seria possível a cumulação de ambos os 

juros nos casos em que houvesse decisão, proferida por autoridade competente, 

determinando que o Fisco cumpra sua obrigação de restituir tributos inconstitucionais. 

Afinal, sem esse elemento, não haverá linguagem competente instituindo a mora do Poder 

Público. A bem da verdade, não poderia ser outro o início do prazo, pois é só com a 

veiculação de norma individual e concreta tornando líquida e exigível a obrigação de 

devolução do Estado que se poderia começar a contar os juros de mora. Assim, o termo 

inicial para fluência desses juros, cuja natureza é moratória, seria a partir do trânsito em 

julgado da decisão que reconhece o dever de devolução do indébito, segundo o artigo 167 

parágrafo único do CTN e a súmula 188 do STJ.449  

A esse respeito, Marcelo Fortes de Cerqueira levanta crítica contra o artigo 167 do 

CTN, pois esse dispositivo vincula o dies a quo dos juros de mora ao “trânsito em julgado” 

da decisão, sendo que, ao seu ver, tanto a sentença judicial como a decisão administrativa 

devem ser aptas a ensejar o dever do Estado de pagar juros moratórios.450 Portanto, como 

somente há de se falar em “trânsito em julgado” na esfera judicial, o artigo 167 restringiria, 

impropriamente, direito do contribuinte a ter o indébito corrigido por juros de mora no 

âmbito administrativo.  

Todavia, não é dessa forma que pensa Ricardo Lobo Torres, para quem, se for o 

caso de devolução feita perante a Administração, não há dever de pagar juros com base no 

CTN, muito embora a lei possa vir a estabelecer esse dever. O Professor carioca alega que 

“a letra do Código Tributário Nacional é clara ao restringir a obrigação aos casos de 

condenação judicial. Demais disso, o pagamento dos juros está vinculado ao desfazimento, 

pelo Judiciário, da presunção de legitimidade do recolhimento.”451  

Como último ponto a ser atacado sobre a incidência de juros na restituição de 

tributos, surge precisamente a questão da inconstitucionalidade. Isto porque o Superior 

Tribunal de Justiça, exercendo sua competência para julgar demandas versando sobre o 

assunto, possui precedentes afastando a aplicação do artigo 167 do CTN nas ações cujo 

pleito é a restituição de tributos declarados inconstitucionais. Mais especificamente, 

                                                
449  “Súmula nº 188 STJ - Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do 

trânsito em julgado da sentença.” (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Súmula nº 188. Os juros 
moratórios, na repetição do indebito tributário, são devidos a partir do transito em julgado da sentença. 
Julgamento: 11 jun. 1997. Órgão Julgador: Primeira Seção. Publicação: DJ, 23 jun. 1997) 

450  Repetição de Indébito Tributário. São Paulo: Max Limonad. 2000, p. 423. 
451  Restituição de Tributos. Rio de Janeiro: Forense, 1983, p. 54. 
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julgados da Segunda Turma relatados pelo Ministro Franciulli Netto aparecem nesse 

sentido.452  

A racionalidade utilizada para afastar a legislação complementar tributária baseia-

se na premissa de que a declaração de inconstitucionalidade faz com que seja alterada a 

natureza do indébito, o qual deixaria de ser tributário. Porém, como foi amplamente 

demonstrado nos itens 1.2. e 1.3. deste trabalho, compreende-se que não é possível afastar 

a natureza tributária dos impostos, taxas ou contribuições inconstitucionais, sendo 

imperiosa a aplicação das regras previstas neste ramo didático do direito para sua 

restituição. Por esta razão, de acordo com as premissas estabelecidas neste estudo, não há 

que se falar em afastamento do artigo 167 do CTN ou da Súmula 188 do STJ, no que tange 

à restituição de tributos inconstitucionais, sendo, portanto, cabíveis, no mínimo, os juros 

compensatórios desde o pagamento indevido. Vale dizer que todos os apontamentos feitos 

neste tópico 3.2. são válidos para a hipótese de o Poder Público restituir tributos que foram 

indevidamente levados aos seus cofres, porque inconstitucionais. 

Faz-se ainda mister consignar que o Superior Tribunal de Justiça, em outras 

oportunidades além das comentadas no parágrafo anterior, analisou especificamente o caso 

dos juros a serem pagos na restituição de tributos declarados inconstitucionais, decidindo, 

em termos mais apropriados para o tratamento do tema, que a questão da afronta à 

Constituição não afasta a aplicação do artigo 167, parágrafo único do CTN.453 Nas palavras 

usadas pelo Ministro Luis Fux,  

                                                
452  Vide o extrato de ementa a seguir: “É inaplicável aos pedidos de compensação/restituição de tributos 

declarados inconstitucionais o § 1º do artigo 167 do Código Tribunal e, da mesma forma, a Súmula n. 188 
desta egrégia Corte, uma vez que o indébito em questão já não mais possui índole tributária. "Declarada a 
inconstitucionalidade da contribuição previdenciária a cargo da empresa sobre os pagamentos a 
administradores, autônomos e empregados avulsos, os valores recolhidos a esse título são compensáveis 
com contribuição da mesma espécie incidente na folha de salários (Resp n. 190.939, rel. Min. Francisco 
Peçanha Martins, DJU de 21.10.2002).” (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 
255.137/SC. Relator: Ministro Franciulli Netto. Julgamento: 10 dez. 2002. Órgão Julgador: Segunda 
Turma. Publicação: DJ, 31 maio 2004, p. 255). 
Também nesse sentido, destacam-se os seguintes casos: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo 
Regimental no Recurso Especial 740.992/RS. Relator: Ministro Franciulli Netto. Julgamento: 18 ago. 
2005. Órgão Julgador: Segunda Turma. Publicação: DJ, 13 fev. 2006, p. 768; BRASIL. Superior Tribunal 
de Justiça. Agravo Regimental no Recurso Especial 745.267/RS. Relator: Ministro Franciulli Netto. 
Julgamento: 18 ago. 2005. Órgão Julgador: Segunda Turma. Publicação: DJ, 05 set. 2006, p. 233; 
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Recurso Especial 734.647/SP. Relator: 
Ministro Franciulli Netto. Julgamento: 13 set. 2005. Órgão Julgador: Segunda Turma. Publicação: DJ, 10 
nov. 2006, p. 257). 

453  “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO E RESTITUIÇÃO. TRIBUTO 
DECLARADO INCONSTITUCIONAL. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. TRÂNSITO EM 
JULGADO. I - A declaração de inconstitucionalidade do tributo não afasta a aplicação do parágrafo único 
do artigo 167 do Código Tributário Nacional, devendo permanecer integralmente válido o teor da súmula 
nº 188/STJ. II - Os juros de mora devem ser calculados pelo percentual de 1% ao mês, a partir do trânsito 
em julgado da decisão definitiva que determinou a sua inclusão (CTN, art. 161, § 1º, c/c o art. 167, 
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[…] a declaração de inconstitucionalidade da norma que veicula a regra-matriz 
de incidência tributária, fundamento de validade da norma individual e concreta 
constitutiva do crédito tributário (lançamento tributário ou ato de formalização 
do próprio contribuinte), não retira a natureza tributária da importância recolhida 
a título de tributo e que é objeto da devolução pleiteada, consoante doutrina 
clássica.454 
 

Também os argumentos trazidos pelo Ministro Castro Meira, por exemplo, ao 

julgar o AgRg nos EREsp 808.747/RS, abordam os elementos mais importantes, tanto do 

ponto de vista teórico como prático, da necessidade de aplicação das regras do CTN à 

restituição de tributos inconstitucionais. Assim, permite-se a transcrição da ementa desse 

caso: 
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. REPETIÇÃO DE 
INDÉBITO. TRIBUTO DECLARADO INCONSTITUCIONAL. JUROS DE 
MORA. TERMO INICIAL. 1. Os juros de mora na repetição do indébito, ainda 
que de tributos declarados inconstitucionais, são devidos a partir do trânsito em 
julgado da sentença, na conformidade do que dispõem o art. 167 do CTN e a 

                                                                                                                                              
parágrafo único). III - Embargos de divergência providos.” (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 
Embargos de Divergência no Recurso Especial 243463/SP. Relator: Ministro José Delgado. Relator do 
Acórdão: Ministro Francisco Falcão. Julgamento: 13 dez. 2004. Órgão Julgador: Primeira Seção.  
Publicação: DJ, 01 jul. 2005, p. 357). 

 “TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO 
CONTRA ACÓRDÃO DA 2a TURMA QUE CONCLUIU QUE O TERMO A QUO DOS JUROS 
MORATÓRIOS INCIDE DESDE O PAGAMENTO INDEVIDO. RECURSO PROVIDO PARA 
MODIFICAR O ACÓRDÃO EMBARGADO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E 
DESCONFIGURAÇÃO DA NATUREZA TRIBUTÁRIA DO CRÉDITO. INOCORRÊNCIA. 

 1. A declaração de inconstitucionalidade não desnatura o crédito ab origine tributário e conseqüentemente 
não altera o termo a quo da incidência dos juros moratórios em sede de repetição tal como previsto no 
Código Tributário Nacional. 2. Hipótese em que o acórdão embargado, da Segunda Turma, afastou a 
incidência do art. 167, do CTN, para fins de determinação do termo a quo dos juros moratórios em sede 
de repetição de indébito, sob o fundamento de que a declaração de inconstitucionalidade do tributo retira 
a natureza tributária do mesmo, motivo pelo qual devem os juros incidir a partir do pagamento indevido, 
enquanto que o acórdão paradigma, da Primeira Turma, determinou a incidência dos juros moratórios a 
partir do trânsito em julgado da sentença que reconheceu o direito à restituição ou compensação, nos 
termos da Súmula n.o 188/STJ, sem nada mencionar acerca da declaração de inconstitucionalidade do 
tributo descaracterizar a natureza do mesmo. 3. Os juros de mora devem ser aplicados no percentual de 
1% (um por cento) ao mês, com incidência a partir do trânsito em julgado da decisão. 4. Na restituição de 
tributos, seja por repetição em pecúnia, seja por compensação, são devidos juros de mora a partir do 
trânsito em julgado, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN e da Súmula 188/STJ). Todavia, os 
juros de 1% ao mês previstos no CTN incidem apenas sobre os valores reconhecidos em sentenças cujo 
trânsito em julgado ocorreu em data anterior a 1o.01.1996, porque, a partir de então, é aplicável apenas a 
taxa SELIC, instituída pela Lei 9.250/95, desde cada recolhimento indevido, inacumulável com qualquer 
outro índice. Assim sendo, 'decisão que ainda não transitou em julgado implica a incidência, apenas, da 
taxa SELIC' (ERESP 286.404/PR, 1a Seção, Min. Luiz Fux, DJ de 09.12.2003; RESP 397.553/RJ, 1a 
Turma, Min. Humberto Gomes de Barros, DJ de 15.12.2003). Ante a possibilidade de conferir-se efeitos 
infringentes aos Embargos de Declaração opostos, intime-se a Parte Embargada, para, querendo, 
impugná-los em 5 (cinco) dias. 5. Precedentes da Primeira Seção: ERESP n.o 716.102/RS, Rel. Min. José 
Delgado, DJ de 24.10.2005; ERESP n.o 610.351/SP, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 01.07.2005; ERESP 
n.o 588.194/PB, deste relator, DJ de 06.06.2005; EAG, 502.768, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 
14.02.2005. 6. Embargos de divergência acolhidos.” (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Embargos de 
Divergência no Recurso Especial 548.343/PE. Relator: Ministro Luiz Fux. Julgamento: 08 fev. 2006. 
Órgão Julgador: Primeira Seção. Publicação: DJ, 20 fev. 2006). 

454  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Embargos de Declaração no Agravo Regimental nos Embargos de 
Declaração no Recurso Especial 871.152/SP. Relator: Ministro Luiz Fux. Julgamento: 3 ago. 2010. Órgão 
Julgador: Primeira Turma. Publicação: DJe 19 ago. 2010. 
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Súmula 188/STJ. Precedentes da Seção. 2. O argumento de que o tributo 
declarado inconstitucional perde a natureza tributária, razão por que não lhe pode 
ser aplicado o disposto no art. 167 do CTN, gera reflexos práticos de difícil 
equacionamento. Se ao tributo não se aplica o termo inicial de incidência dos 
juros previstos na lei para a repetição do que foi pago indevidamente, também 
não incidem as demais normas que disciplinam o indébito tributário, tais como as 
relativas à prescrição, à decadência, à compensação, à taxa Selic, dentre outras. 
3. O art. 167 do CTN, que trata da incidência dos juros moratórios na repetição 
de indébito, não faz qualquer distinção quanto à origem do pagamento indevido, 
se decorrente da ilegalidade ou inconstitucionalidade do tributo. É regra de 
hermenêutica, não cabe ao intérprete distinguir onde a lei não distingue, 
principalmente em matéria tributária, que, assim como no Direito Penal, se 
socorre do princípio da legalidade e da tipicidade cerrada. 4. "Não cabem 
embargos de divergência, quando a jurisprudência do tribunal se firmou no 
mesmo sentido do acórdão embargado" (Súmula 168/STJ). 5. Agravo regimental 
improvido. (AgRg nos EREsp 808.747/RS)455. 
 

Mas não é só. Como precisamente averbou o Ministro Humberto Gomes de Barros 

no julgamento do EREsp. 162.914/PR456, negar a incidência de juros na compensação de 

tributos inconstitucionais seria o mesmo que tratar pejorativamente o contribuinte que 

confiou na presunção de constitucionalidade da lei. Consequentemente, estabelecer-se-ia 

situação antisonômica, na qual o contribuinte desconfiado, que se negou em recolher o 

tributo, manteria seu patrimônio indene, enquanto aquele contribuinte que efetivou o 

pagamento sofreria evidente prejuízo. 

De tudo quanto exposto, conclui-se que a Fazenda Pública, ao restituir valores 

indevidamente pagos a título de tributo pelos contribuintes, deverá fazê-lo mediante a 

aplicação, no mínimo, de juros compensatórios, desde o pagamento indevido. No atinente 

aos juros compensatórios, até 1º de janeiro de 1996, deveria ser aplicada a taxa de 1% (um 

por cento) ao mês. Depois desta data, a taxa Selic incidirá sobre os valores repetidos ou 

compensados pelo Fisco ao sujeito passivo, tendo em vista o recolhimento indevido de 

tributo federal e, se a legislação estadual ou municipal dispuser no mesmo sentido, também 

será aplicada na esfera dos demais entes federados.457 Assim, pouco importa que os valores 

                                                
455  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental nos Embargos de Divergência no Recurso 

Especial 808.747/RS. Relator: Ministro Castro Meira. Julgamento: 25 out. 2006. Órgão Julgador: 
Primeira Seção. Publicação: DJ 13 nov. 2006, p. 219. 

456  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Embargos de Divergência no Recurso Especial 162.914/PR. 
Relator: Ministro Humberto Gomes de Barros. Julgamento: 19 out. 1999. Órgão Julgador: Primeira 
Seção. Publicação: DJ 04 set. 2000. 

457  Sobre esse ponto, o STJ se manifestou, sistematizando com precisão a disciplina relativa à taxa aplicável 
para a correção de tributos pagos indevidamente: 

 TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TRIBUTO ESTADUAL. JUROS DE MORA. 
DEFINIÇÃO DA TAXA APLICÁVEL. 

 1. Relativamente a tributos federais, a jurisprudência da 1ª Seção está assentada no seguinte 
entendimento: na restituição de tributos, seja por repetição em pecúnia, seja por compensação, (a) são 
devidos juros de mora a partir do trânsito em julgado, nos termos do artigo 167, parágrafo único, do CTN 
e da Súmula 188/STJ, sendo que (b) os juros de 1% ao mês incidem sobre os valores reconhecidos em 
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restituídos ou compensados decorrem de inconstitucionalidade da exação tributária, 

devendo permanecer constante a racionalidade, a interpretação e o julgamento segundo os 

mandamento do CTN. 

3.3.  Multas 

Como último acréscimo a ser indenizado pelo Estado, aparecem as penalidades 

pecuniárias (ou multas) que foram pagas conjuntamente com a obrigação principal 

tributária, posteriormente declarada inconstitucional.  

As penalidades pecuniárias, é certo, caracterizam sanções impostas pelo direito 

tributário com o objetivo de punir as infrações cometidas nesta seara, infrações estas que, 

por sua vez, são definidas como qualquer ação ou omissão que represente o 

descumprimento dos deveres impostos pela legislação fiscal.458  

Com relação à finalidade, não há dúvidas de que os mandamentos postos pela lei, 

cuja inobservância culminará em penalidades pecuniárias, têm objetivos claros: permitir a 

eficaz fiscalização e a arrecadação tributária. Assim, ao lado da obrigação de levar 

montantes a título de tributo aos cofres públicos, o contribuinte deverá cumprir prazos, 

emitir notas fiscais, preencher declarações, detalhar livros fiscais, dentre outros deveres 

instrumentais, todos com o intuito de permitir a precisa fiscalização e arrecadação de 

tributos. Com isso, evidencia-se que a obrigação do contribuinte de pagar tributo está 

fortemente ligada a uma série de deveres instrumentais.  

                                                                                                                                              
sentenças cujo trânsito em julgado ocorreu em data anterior a 1º.01.1996, porque, a partir de então, 
passou a ser aplicável apenas a taxa SELIC, instituída pela Lei 9.250/95, desde cada recolhimento 
indevido (EResp 399.497, ERESP 225.300, ERESP 291.257, EResp 436.167, EResp 610.351). 

 2. Relativamente a tributos estaduais ou municipais, a matéria continua submetida ao princípio geral, 
adotado pelo STF e pelo STJ, segundo o qual, em face da lacuna do artigo 167, § único do CTN, a taxa 
dos juros de mora na repetição de indébito deve, por analogia e isonomia, ser igual à que incide sobre os 
correspondentes débitos tributários estaduais ou municipais pagos com atraso; e a taxa de juros incidente 
sobre esses débitos deve ser de 1% ao mês, a não ser que o legislador, utilizando a reserva de competência 
prevista no § 1º do artigo 161 do CTN, disponha de modo diverso.  

 3. Nessa linha de entendimento, a jurisprudência do STJ considera incidente a taxa SELIC na repetição de 
indébito de tributos estaduais a partir da data de vigência da lei estadual que prevê a incidência de tal 
encargo sobre o pagamento atrasado de seus tributos. Precedentes de ambas as Turmas da 1ª Seção. 

 4. No Estado de São Paulo, o artigo 1º da Lei Estadual 10.175/98 prevê a aplicação da taxa SELIC sobre 
impostos estaduais pagos com atraso, o que impõe a adoção da mesma taxa na repetição do indébito. 

 5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução STJ 
08/08. (DJ 25.05.2009). (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 1.111.189/SP. Relator: 
Ministro Teori Albino Zavascki. Julgamento: 13 maio 2009. Órgão Julgador: Primeira Seção. Publicação: 
DJe, 25 maio 2009). 

458  Cf. CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário, Linguagem e Método. São Paulo: Noeses, 2009, p. 
760. 
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Desta forma, não causa espanto a constatação de que, sendo considerada indevida a 

quantia recolhida como tributo, também serão tidas como indevidas as penalidades 

impostas conjuntamente. Identifica-se, portanto, ao lado da obrigação de o Estado restituir 

o tributo inconstitucional, outras relações jurídicas de devolução, as quais têm por objeto a 

prestação cominada ao Estado em devolver as penalidades pecuniárias indevidamente 

pagas. Isto porque, paralelamente à norma padrão de devolução dos tributos, existe outra 

norma geral e abstrata determinando que, indevido o tributo, também serão indevidas as 

penalidade pecuniárias.459  

Neste sentido, o artigo 167 do Código Tributário Nacional não deixa dúvidas sobre 

o dever de o Fisco restituir todas as multas prejudicadas pela causa da repetição, ao 

determinar que “a restituição total ou parcial do tributo dá lugar à restituição, na mesma 

proporção, das penalidades pecuniárias.” 

Não se faz necessário, aqui, adentrar na problemática das diversas espécies de 

multas existentes no sistema tributário (multa de mora, multa de ofício, multa punitiva, 

multa penal, multa isolada, etc.), pois o Supremo Tribunal Federal, com muita propriedade 

e coerência, trouxe à tona julgamento segundo o qual o artigo 167 do CTN não discorre 

exclusivamente sobre a restituição das multas penais, e sim das penalidades pecuniárias de 

maneira geral.460 Destarte, é irrelevante a natureza jurídica da multa, porque, se foi cobrada 

em função da obrigação tributária indevida, deverá ser restituída.461  

Contudo, a multa decorrente do não cumprimento de dever instrumental 

desconectado do tributo inconstitucional não se inclui dentre as penalidades restituíveis 

com base no artigo 167 do CTN. Isto porque estas multas independem da 

                                                
459  CERQUEIRA, Marcelo Fortes. Repetição do Indébito Tributário. São Paulo: Max Limonad. 2000, p. 412-

413.  
460  TORRES, Ricardo Lobo. Restituição de Tributos. Rio de Janeiro: Forense, 1983. p. 57. 
461  CERQUEIRA, Marcelo Fortes, op. cit., p. 413. Abordando o tema com premissas completamente diversas, 

que já foram afastadas nos primeiros capítulos deste trabalho, aparece a crítica feita por Ricardo Lobo 
Torres, ao afirmar que as multas, no caso da restituição de tributos inconstitucionais, não seguem a 
mesma disciplina que da repetição de indébito de maneira geral, em que se determina também a 
restituição das multas penais e moratórias. Partindo do pressuposto de que no tributo indevido a causa 
superveniente o Fisco não efetuou nenhum procedimento irregular, diferentemente do contribuinte, que 
desrespeitou regras vigentes à época, as quais, por sua vez, deram origem à aplicação das penalidades. 
Não poderia, assim, a causa superveniente da inconstitucionalidade neutralizar a infração cometida no 
passado, com base em lei então vigente. Assim, o autor entende que as multas penais e moratórias 
adquirem natureza de infrações formais, sendo irrestituíveis. O autor continua sua exposição afirmando 
que as leis devem ser obedecidas, por força de sua presunção de constitucionalidade. “Se o contribuinte 
recolheu o imposto acrescido de multa moratória ou penal e se, depois, o imposto veio a ser declarado 
inconstitucional, nem por isso nascerá em seu favor o direito de repetir a multa, porquanto esta manterá a 
sua justificativa formal, inconfundível com a causa da devolução do tributo. Restituir a multa significa 
retirar da ordem jurídica uma de suas garantias mais eficazes, qual seja, a obediência ao direito positivo 
pela presunção de constitucionalidade que o cerca” (ibid., p. 164-165). 
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inconstitucionalidade do tributo, decorrendo de fatos diversos,462 de modo que a aferição 

da inconstitucionalidade do tributo em nada as prejudica juridicamente.  

 Com efeito, as multas de caráter meramente formal, não vinculadas ao pagamento 

indevido, estão impedidas de fazer parte da restituição do indébito,463 seja ele decorrente 

de inconstitucionalidade ou não. Destarte, penalidades decorrentes do descumprimento de 

deveres instrumentais (ou obrigações acessórias, na linguagem utilizada pelo CTN) 

autônomos, na forma e termos previstos pela lei, não estão compreendidas nas multas a 

serem restituídas por força da inconstitucionalidade da exação.  

 Hugo de Brito Machado não deixa dúvidas sobre a questão, ao articular que 
[…] a legislação tributária pode cominar multa pelo inadimplemento de uma 
obrigação tributária principal que envolve também o não cumprimento de uma 
ou mais obrigações tributárias acessórias. A hipótese de incidência da norma 
punitiva, em tais casos, é o inadimplemento das obrigações tributárias, tanto a 
principal como as acessórias conjuntamente. Não há que se identificar, portanto, 
nestes casos, infrações simplesmente formais.464  
 

Há de se concordar com o raciocínio do renomado jurista, à medida que, existindo 

uma lei instituidora de tributo, pode ser que certos contribuintes incorram em infrações 

formais quanto à efetivação do recolhimento, como o pagamento fora do prazo estipulado, 

por exemplo. Tal ação, a seu turno, pode gerar multa pelo descumprimento do dever 

instrumental de pagar tributo dentro do prazo previsto. Assim, com a posterior declaração 

de inconstitucionalidade do tributo que estava sendo recolhido pelo contribuinte e, 

inclusive, havia dado ensejo à penalidade pecuniária, ambos – tributo e multa – deverão ser 

restituídos. Afinal, se o Estado não houvesse editado lei inconstitucional, cobrando o 

tributo em questão, seria juridicamente impossível que o contribuinte incorresse no ilícito 

gerador da multa, pois, não havendo tributo a pagar, não haveria prazo de pagamento a ser 

observado. Portanto, como já constatado, em situações como essa as multas de caráter 

formal deverão igualmente ser abarcadas pela restituição. 

 Quer-se evidenciar que esta é a única exegese que parece dar sentido ao artigo 167 

in fini do CTN, ao situar que a restituição total ou parcial do tributo dará lugar, na mesma 

proporção, à restituição das penalidades pecuniárias, “salvo as referentes a infrações de 

caráter formal não prejudicadas pela causa da restituição.” No exemplo dado acima, a 

                                                
462  Cf. CERQUEIRA, Marcelo Fortes de. Repetição do Indébito Tributário. São Paulo: Max Limonad. 2000, p. 

414. 
463  Cf. BALEEIRO, Aliomar, Direito Tributário Brasileiro. 11. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2006, p. 

894. 
464  Comentários ao Código Tributário Nacional – artigos 139 a 218, - Volume III. São Paulo: Atlas, 2005, p. 

433. 
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multa formal resta prejudicada pela inconstitucionalidade, que nada mais é que a causa da 

restituição. Por conseguinte, insiste-se, tanto tributo como multa são indevidos e, assim, 

devem ser objeto de restituição. 

Ademais, é verdade que pode ocorrer a situação de o indébito ser composto 

exclusivamente por multas, quando estas não tiverem fundamento constitucional. 

Quanto ao direito processual, o qual será abordado no capítulo que segue, a 

devolução das multas normalmente é requerida no mesmo processo de reconhecimento do 

indébito exclusivamente tributário. Porém, devem ser identificadas no processo cada uma 

das obrigações: devolução do tributo e devolução das multas.465  

Por fim, cumpre registrar que haverá correção monetária desde o pagamento 

indevido até a data da restituição dos montantes ao contribuinte. Outrossim, a devolução 

das multas deverá sofrer a incidência de juros, 466 conforme determina o artigo 167 do 

Código Tributário Nacional.  

 

  

                                                
465  Cf. CERQUEIRA, Marcelo Fortes de. Repetição do Indébito Tributário. São Paulo: Max Limonad. 2000, p. 

414. 
466  Cf. PRESTA, Sérgio. A devolução pelo Fisco de Valores Indevidos Originários de Sanções Pecuniárias 

Pagas Indevidamente. In: CEZAROTI, Guilherme (Coord.). Repetição de Indébito Tributário. São Paulo: 
Quartier Latin, 2005, p. 236. 
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Capítulo 4.   

VIAS PARA A RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS 

INCONSTITUCIONAIS 

Sumário: 4.1. Judicial. 4.2. Administrativa 

 

Após a verificação do direito material relativo à restituição de tributos 

inconstitucionais nos capítulos antecedentes, apresenta-se a oportunidade para uma breve 

análise do direito formal (adjetivo ou processual) aplicável à espécie. 

Assume-se, desde já, que não se encontra dentro do objeto da presente pesquisa o 

aprofundamento em questões processuais. Entretanto, como aqui se propõe a análise do 

nascimento ao término da relação de indébito do Fisco por força da cobrança de tributos 

inconstitucionais, faz-se imperioso o apontamento dos elementos fundamentais das vias 

processuais para tanto.  

A proposta metodológica aqui adotada é a divisão em momentos lógicos do 

caminho jurídico percorrido pelos contribuintes para terem devolvidos montantes 

indevidamente pagos ao Estado, quais sejam: i) o pagamento de tributo devido, porque de 

acordo com a legislação fiscal; ii) a passagem por procedimento intermediário que, pelo 

reconhecimento da inconstitucionalidade da lei tributária com efeitos retroativos, 

transforma o pagamento devido em pagamento indevido; iii) daí então exsurge o momento 

lógico (e não cronológico, uma vez que todos os passos podem se dar dentro de um mesmo 

processo) da ação do contribuinte buscando reaver tais valores, administrativamente ou 

judicialmente, objeto do presente capítulo.  

Mas, antes de adentrar nas questões fundamentais ao tema, frise-se que, enquanto 

as normas materiais tributárias são aquelas que cuidam do conteúdo substancial das regras 

jurídicas relativas à matéria, as normas de direito tributário formal são aquelas que versam 

sobre os órgãos habilitados pelo sistema para a produção de novas normas jurídicas 

(normas de estrutura).467 Destarte, no que tange às propostas de estudo ora expostas, dentro 

                                                
467  Trata-se de noção afeita às classificações normativas, mais precisamente a distinção entre normas de 

conduta e normas de estrutura. As normas de conduta têm como escopo imediato atingir as condutas dos 
administrados, sendo terminativas da cadeia de normas. São exemplos dessa espécie as regras-matrizes de 
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do direito tributário material encontra-se a obrigação de devolução do indébito com os 

direitos e deveres traçados na norma geral e abstrata de devolução. Por sua vez, o direito 

tributário formal disciplina o procedimento para que seja reconhecido esse direito pelos 

tribunais administrativos e judiciais, permitindo que a devolução ocorra efetivamente.468  

Assim, e tendo em vista que é impossível a aplicação do direito material sem o 

formal – ou vice versa –, diante de recolhimento de valores a título de tributo impróprios, 

porque embasados em lei inconstitucional, o contribuinte lesado poderá manejar pedido de 

restituição desses valores com fulcro no artigo 165, I, do CTN, 469 tanto na esfera 

administrativa como na judicial, mediante pedido de compensação ou de repetição de 

indébito tributário. Aliás, são justamente estas as vias elencadas como passíveis de 

utilização para a restituição de tributos pela jurisprudência ao tratar do tema.470 Todavia, 

cumpre ressaltar que também existe, atualmente, a via extraestatal para a compensação de 

tributos, ou seja, o contribuinte por sua conta e risco efetua a compensação tributária.471 

Desta forma, o estudo do direito formal relativo à restituição de tributos 

inconstitucionais neste capítulo abarcará ambos os caminhos oferecidos pelo sistema 

jurídico ao contribuinte: o administrativo e o judicial. Neste ínterim, aparecerão questões 

atinentes às ações, pedido, causa da pedir e rito processual necessários para a efetivação do 

direito à restituição de tributo. 

                                                                                                                                              
incidência de tributos e as regras atribuidoras de deveres instrumentais. Por sua vez, as normas de 
estrutura têm por objeto a construção de novas normas. Assim, teria caráter meditado, sendo necessária 
outra norma intercalar para o alcance das condutas. Os exemplos dados para as normas de estrutura são as 
normas de competência, de imunidade, de isenções e de procedimentos administrativos e judiciais. 
(CARVALHO, Paulo de Barros. Fundamentos Jurídicos da Incidência. 8. ed. São Paulo: Saraiva. 2010, p. 
100 et seq.).  

468  CERQUEIRA, Marcelo Fortes. Repetição do Indébito Tributário, São Paulo: Max Limonad. 2000, p. 269 – 
273. 

469  “Artigo 165, CTN. 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.”  

470 TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. 
INCONSTITUCIONALIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO . ARTIGO 165 DO CTN. 
RESTITUIÇÃO IMEDIATA. UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. AÇÃO PRÓPRIA. 1. O reconhecimento 
da inconstitucionalidade de contribuição para custeio dos serviços de saúde enseja a restituição imediata 
dos valores descontados, seja pela via da compensação, seja pela via da restituição do indébito tributário. 
2. Todo ato estatal que tenha por motivo exigir tributo sabidamente indevido ou inviabilizar a sua 
devolução será inconstitucional. Assim, é legítima a restituição dos valores indevidamente auferidos, pois 
a efetiva utilização dos serviços de saúde pelo contribuinte deve ser objeto de verificação em ação 
própria. Recurso especial provido (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 1.150.518. 
Relator: Ministro Humberto Martins. Julgamento: 06 maio 2010. Órgão Julgador: Segunda Turma. 
Publicação: DJe, 17 maio 2010). 

471  Esta situação será abordada no item 5.3 
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Vale desde já salientar a desnecessidade de prévio protesto para o pleito da 

restituição de indébito, seja administrativa seja judicialmente. Ocorre que, quando ainda 

não existia disciplina jurídica específica no direito tributário acerca da repetição de 

indébito, eram aplicados erroneamente os dispositivos do direito privado à matéria. Logo, 

exigia-se que o contribuinte demonstrasse que pagou o tributo equivocadamente para que 

lhe fosse conferido o direito a reaver as quantias indébitas. Era este fato que normalmente 

fazia com que o contribuinte, quando cobrado pela dívida tributária, pagasse-a sob 

protesto. Hoje, essa condição está totalmente superada pela ordem do caput do artigo 165 

do CTN,472 segundo o qual “o sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio 

protesto, à restituição total ou parcial do tributo”, diferentemente do que ocorre no direito 

civil (artigo 965 do Código Civil de 1916 e artigo 877 do Código Civil de 2002).473 Não 

poderia ser outra a solução do direito pátrio, à medida que o sujeito passivo pode ter de 

volta o que pagou espontaneamente, pois o tributo é obrigação legal, sendo irrelevante a 

questão da vontade.474  

Por fim, ressalte-se que o Código Tributário Nacional trata muito brevemente das 

normas processuais da restituição de tributos, de modo que o tema recorrentemente conduz 

o jurista à legislação ordinária, ou mesmo infralegal, como se evidenciará nos itens 

subsequentes. 

 

4.1.  Administrativa 

A Constituição brasileira, em seu artigo 5º, inciso LV,475 conferiu às instâncias 

administrativas a competência para solucionar litígios, levando sempre em consideração 

princípios do contraditório e da ampla defesa.476 Assim, não há dúvidas da importância que 

                                                
472  Cf. NOGUEIRA, Ruy Barbosa Nogueira. Curso de Direito Tributário. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 

283. 
473  “Art. 965 - Ao que voluntariamente pagou o indevido incumbe a prova de tê-lo feito por erro.” e “Art. 

877. Àquele que voluntariamente pagou o indevido incumbe a prova de tê-lo feito por erro.” 
474  Cf. SCHOUERI, Luis Eduardo. Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 558. 
475  “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 

aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: […] LV - aos litigantes, em processo judicial ou 
administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e 
recursos a ela inerentes.” 

476  Sobre a controvérsia acerca da conferência do status de processo ou procedimento ao contencioso 
administrative, ver BOTTALLO, Eduardo Domingos. Curso de Processo Administrativo Tributário. 2. ed. 
São Paulo: Malheiros, 2009, p. 61-63. 
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foi conferida ao contencioso administrativo enquanto pacificador de conflitos no sistema 

jurídico nacional.  

Em matéria tributária, é bastante interessante o papel do processo administrativo, 

pois os tribunais administrativos são reconhecidos pela sua especialização técnica para 

conhecimento e julgamento das controvérsias que lhe são apresentadas.477  

Porém, não é demais recordar que as decisões proferidas contrariamente ao 

contribuinte na esfera administrativa não possuem caráter de definitividade, podendo ser 

revistas pelo Poder Judiciário. Nas palavras de Eduardo Domingos Bottallo, “sob a 

perspectiva do contribuinte, a decisão proferida no processo administrativo, embora 

solucione a lide, não acarreta necessariamente na sua eliminação.”478  

Com efeito, não é absoluta a composição de conflitos administrativamente, daí por 

que se fala na ausência de coisa julgada contra o contribuinte nessa seara.479 Todavia, esse 

fato não tira a importância da decisão administrativa, a qual terá inegável força persuasiva 

uma vez encaminhada à apreciação judicial.  

Já a recíproca não é verdadeira sobre a coisa julgada administrativamente contra a 

Fazenda Púbica. O Estado não tem a mesma condição jurídica que o contribuinte, 

principalmente em função de ser dotado de poder normativo, além de se submeter às 

diretrizes postas no artigo 37 da Constituição. 480  Ademais, em regra, os tribunais 

administrativos são órgãos estabelecidos vinculadamente à Administração Pública, mais 

especificamente, no caso tributário, à secretaria da fazenda da pessoa jurídica de direito 

público interno. Destarte, ao mesmo tempo em que o Fisco aparece como parte no 

contencioso administrativo, é também órgão julgador do litígio. Por essas razões, a decisão 

administrativa contra a Fazenda Pública somente poderá ser levada ao Judiciário quando da 

existência de vício que a torne nula, como a violação do princípio da legalidade, mas nunca 

para a reapreciação do mérito em si. Afinal, não teria sentido permitir que o Estado 

contestasse as decisões por ele mesmo proferidas.481 

                                                
477  BOTALLO, Eduardo Domingos. Curso de Processo Administrativo Tributário. 2. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2009. p. 56.  
478  Ibid., p. 179. 
479  CONRADO, Paulo Cesar. Processo Tributário. 2. ed. São Paulo: Quartier Latin, 2007, p. 108.  
480  “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte.” 

481  Foi nesse sentido que se manifestou Djalma Bittar, ao assegurar que “não pode o Poder Executivo, depois 
de dizer, expressamente, por meio do seu órgão administrativo, que a sua pretensão é descabida, se valer 
de um outro Poder para neutralizar a sua vontade funcional, já que, em sentido amplo, seria o mesmo que 
atribuir ao Judiciário competência para se manifestar sobre a oportunidade e conveniência do ato 
administrativo.” (Processo Tributário. In: SANTI, Eurico Marcos Diniz de (Coord.). Curso de 
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Pois bem. Os pleitos de restituição de tributos pela via administrativa deverão 

respeitar as leis ordinárias e atos infralegais dos entes tributantes competentes pela 

instituição e arrecadação do tributo inconstitucional, sendo certo, contudo, que esses atos 

normativos precisam ter lastro nos artigos 165 e 166 do Código Tributário Nacional.482  

No âmbito federal, por exemplo, os pedidos de restituição, bem como os de 

compensação, devem ser feitos preferencialmente via formulário eletrônico, denominado 

de Programa Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou Restituição e Declaração de 

Compensação (PER/DCOMP). O pedido mediante formulário físico somente poderá ser 

feito na impossibilidade de utilização do sistema eletrônico. Ambos, entretanto, são 

idênticos quanto aos seus efeitos declaratórios e também idênticos quanto à outorga do 

ônus da prova e veracidade das informações prestadas ao contribuinte.483 

De toda sorte, tendo em vista que o contribuinte tem interesse em ver satisfeito seu 

direito à restituição administrativa de valores indevidamente pagos, ele tem o ônus de 

provar que os tributos foram de fato levados aos Cofres Públicos, 484  por meio de 

documentos fiscais, societários ou qualquer outro meio de prova suficiente para tanto, 

afinal o seu direito à prova culmina no ônus probatório do fato constitutivo de seu direito 

(artigo 333, inciso II do CPC) e, consequentemente, da relação e indébito do fisco. Caso 

não o faça, poderá terminar frustrado, uma vez que o julgador não terá subsídios para 

formar seu convencimento em favor do contribuinte.   

Produzida essa prova, conjuntamente com a demonstração da inconstitucionalidade 

da lei tributária, assim declarada pelo Poder Judiciário com efeitos que lhe atinjam, 

devidamente comprovado estará o direito do contribuinte a reaver pela via administrativa 

os montantes que foram recolhidos a título de tributo.  

Registre-se que há muito já se consolidou a doutrina e a jurisprudência no sentido 

de que a provocação do contencioso administrativo para restituição de indébito não 

                                                                                                                                              
Especialização em Direito Tributário – Homenagem a Paulo de Barros Carvalho. Rio de Janeiro: 
Forense, 2006, p. 580). 

482  Desse modo, caso o tributo inconstitucional tenha sido indevidamente cobrado pela União, a legislação 
federal deverá ser observada. Já se determinado estado federado cobrar ICMS de forma inconstitucional, 
por exemplo, serão os atos normativos postos por este mesmo estado que disciplinarão a devolução dos 
montantes. Finalmente, tendo certo Município instituído IPTU desconforme os ditames do artigo 156 da 
Constituição, são as leis e atos normativos infralegais correspondentes à Municipalidade que regerão a 
restituição. 

483  Cf. MARINS, James. O Direito Processual Tributário. 5. ed. São Paulo: Dialética, 2010, p. 298. Esta 
regulamentação consta da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1.300/2012 (BRASIL. 
Secretaria da Receita Federal. Instrução Normativa nº 1.300 de 20 de novembro de 2012. Estabelece 
normas sobre restituição, compensação, ressarcimento e reembolso, no âmbito da Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, e dá outras providências. Brasília: DOU, 21 nov. 2012).   

484  TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário. 2. Ed. São Paulo: Noeses, 2008, p. 331.  
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caracteriza condição para a utilização da via judicial, 485 tratada no próximo tópico. 

Evidentemente, tampouco o exaurimento do processo administrativo poderia ser 

considerado como óbice ao pleito judicial.  

No caso específico da restituição de tributos inconstitucionais, não autoriza exceção 

à regra de desnecessidade de utilização da via administrativa 486 , afinal a garantia 

constitucional do livre acesso ao Judiciário embasa a matéria, de forma a não permitir 

qualquer forma de discriminação.  

4.2.  Judicial 

A ação judicial de repetição de indébito, cujo fundamento legal consta nos artigos 

165 a 169 do CTN, constitui ação antiexacional de rito ordinário e de eficácia condenatória 

(mutatis mutandis como a ação anulatória), cujo término trará expedição de ofício 

requisitório de pagamento de precatório ou determinará a compensação tributária. Neste 

sentido, a sentença tem natureza constitutiva, afinal constitui o pagamento indevido e a 

relação de débito do fisco. Porém, sua eficácia é condenatória.487 

Sobre o estabelecimento da ação de repetição de indébito, tem-se que a causa de 

pedir consiste na ocorrência i) do evento jurídico tributário (fato gerador), ii) relatado em 

lançamento/autolançamento constituindo o fato jurídico tributário, que culminou no iii) 

respectivo pagamento de tributo cuja lei fundadora é inconstitucional. Enquanto isso, o 

pedido do contribuinte na ação de repetição de indébito será a sentença constitutiva do 

pagamento indevido (indébito) e da relação jurídica de indébito do Fisco,488 condenando ao 

órgão fazendário a restituição dos ingressos indevidos (tributos, penalidades pecuniárias, 

juros recolhidos indevidamente, tudo ajustado por correção monetária e juros).  

Ainda, no que concerne às propostas desse trabalho, inevitavelmente deverá ser 

formulada questão prejudicial, em que o contribuinte demandará ao juízo o 

reconhecimento incidenter tantum da inconstitucionalidade da norma que embasou o 

                                                
485  Ver KRAKOWIAK, Leo. Repetição do Indébito. In: MARTINS, Ives Gandra (Coord.). Caderno de Pesquisas 

Tributárias nº 8. São Paulo: Centro de Estudos de Extensão Universitária e Editora Resenha Tributária, 
1983, p. 200.  

486  Cf. TROIANELLI, Gabriel Lacerda. Repetição do Indébito. Compensação e Ação Declaratória. In: 
MACHADO, Hugo de Brito (Coord.). Repetição do Indébito e Compensação no Direito Tributário, São 
Paulo: Dialética; Fortaleza: Instituto Cearense de Estudos Tributário, 1999, p. 123. 

487  Cf. CONRADO, Paulo César. Repetição de Indébito Tributário: definição, condições e efeitos. In: 
CEZAROTI, Guilherme (Coord.). Repetição de Indébito Tributário. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 19. 

488  Cf. CONRADO, Paulo César; SANTI, Eurico Marcos Diniz. Controle Direito de Constitucionalidade e 
Repetição do Indébito Tributário. Revista Dialética de Direito Tributário, nº 86, nov – 2002, p. 29. 
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recolhimento do tributo cuja devolução se requer. “Nesse sentido, o contribuinte tem 

direito à pronúncia do Poder Judiciário, pois não há lesão ou ameaça de lesão que possa 

ficar sem apreciação judicial, nos termos da Constituição Federal.”489 

Contudo, deve-se evidenciar que a situação supraexposta somente ocorrerá quando 

o Supremo Tribunal Federal não houver jamais se manifestado sobre a 

inconstitucionalidade da norma tributária ou, caso o haja feito, tenha sido por meio de 

decisão que não se estende a todos os contribuintes.490 Isto porque, a partir do momento em 

que for proferido acórdão pelo STF em ADI ou ADC declarando a inconstitucionalidade 

da exação,491 que resolução do Senado suspenda sua aplicação ou que súmula vinculante 

pacifique a posição do Supremo sobre a invalidade da lei, não será mais necessário que os 

contribuintes formulem questão prejudicial para o reconhecimento da 

inconstitucionalidade. Afinal, por qualquer dessas hipóteses, todos os sujeitos passivos 

tributários já poderão se valer do entendimento sobre a invalidade do tributo, podendo 

requerer diretamente sua restituição, sem necessidade de declaração incidental de 

inconstitucionalidade pelo Poder Judiciário. Além disso, é claro que o juízo de primeira 

instância não poderá decidir contrariamente ao que foi determinado pelo STF, seja porque 

a norma teve sua validade retirada por ação direta, seja porque teve sua vigência ou 

eficácia suspensa por resolução senatorial, ou ainda porque foi objeto de súmula 

vinculante, sob pena de reclamação ao Supremo (artigo 102, alínea “l” da Constituição).492  

Veja-se que tanto a prova do pagamento indevido como da declaração de 

inconstitucionalidade ficam a cargo do contribuinte – da mesma forma que ocorre na via 

administrativa –, uma vez que a ele fica incumbido o ônus de demonstrar o fato 

constitutivo de seu direito, 493 gerador da relação de indébito do fisco.  

                                                
489  FRATTARI, Rafhael. Os prazos para a restituição do indébito no direito tributário brasileiro. Belo 

Horizonte: Editora Líder, 2010, p. 156.  
490  Cf. MARINS, James. O Direito Processual Tributário, 5. ed. São Paulo: Dialética, 2010. p. 440. 
491  Não é demais demonstrar que a causa de pedir e o pedido nas ações constitucionais será completamente 

diferente do que na própria ação de repetição de indébito, haja vista que nelas “não se conhece nem 
analisa os fatos da incidência, do ato de lançamento e do pagamento; objetiva tão apenas a produção de 
juízo de pertinencialidade do enunciado da lei ao ordenamento jurídico. Causa de pedir na ação direta de 
inconstitucionalidade: o enunciado da lei (que e afirma em desconformidade com a Constituição). Pedido, 
objeto da ação direta de inconstitucionalidade: acórdão constitutivo da inconstitucionalidade da lei.” 
(CONRADO, Paulo César e SANTI, Eurico Marcos Diniz. Controle Direito de Constitucionalidade e 
Repetição do Indébito Tributário. In Revista Dialética de Direito Tributário, nº 86, nov. 2002, p. 29). 

492  “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
[…] l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 
[…]” 

493  TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário. 2. ed. São Paulo: Noeses, 2008, p. 331. 
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Cumpre realçar que não somente por intermédio de ação de repetição de indébito 

tributário que se poderá requerer a devolução de valores indevidamente pagos. Também o 

uso do mandado de segurança, preventivo ou repressivo, da ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica e da ação anulatória de débito fiscal pode trazer o pedido 

de condenação da Fazenda Pública em restituir os montantes indevidamente pagos.  

Todavia, no que tange ao manejo da ação declaratória, é importante relembrar que 

direito a repetição de indébito requer necessariamente, como visto, prévia condenação 

judicial do Estado. Para tanto, sendo proposta ação declaratória, ela deverá ser cumulada 

com pedido de repetição de indébito, e, por força da instrumentalidade do processo, não há 

que se falar em carência de ação em pedir repetição sem anterior declaração de 

inconstitucionalidade por essa via.  

Ainda quanto à ação declaratória cujo escopo seja a restituição de tributos, a 

Primeira Seção do STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.114.404/MG494, sob o 

regime do art. 543-C, do CPC, assegurou que  
[…] a sentença declaratória que, para fins de compensação tributária, 
certifica o direito de crédito do contribuinte que recolheu indevidamente 
o tributo, contém juízo de certeza e de definição exaustiva a respeito de 
todos os elementos da relação jurídica questionada e, como tal, é título 
executivo para a ação visando à satisfação, em dinheiro, do valor devido". 
Nesse sentido, foi reconhecida a exequibilidade da sentença proferida em 
ação declaratória, que traga os elementos necessários para o 
reconhecimento da relação de indébito tributário. 
 

Outrossim, vale realçar que o autor da ação deve especificar seu pedido (artigo 282, 

V do CPC).495 Trata-se de ponto importante para a matéria de restituição de tributos, haja 

vista que é na particularização do pedido que se requer a condenação do réu em espécie ou 

a compensação dos valores.  

É claro que o contribuinte poderá fazer uso das faculdades processuais que o 

sistema lhe confere, de modo que é possível ser feito pedido alternativo (artigo 288 do 

CPC),496 como de compensação, por exemplo, que, caso seja entendida como inadmissível 

pelo magistrado, dê lugar à restituição pela via dos precatórios. De fato, “a jurisprudência 

                                                
494  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 1.114.404/MG. Relator: Ministro Mauro 

Campbell Marques. Julgamento: 10 fev. 2010. Órgão Julgador: Primeira Seção. Publicação: 01 mar. 
2010. 

495  “Art. 282. A petição inicial indicará: […] IV - o pedido, com as suas especificações.” 
496  “Art. 288. O pedido será alternativo, quando, pela natureza da obrigação, o devedor puder cumprir a 

prestação de mais de um modo. 
 Parágrafo único. Quando, pela lei ou pelo contrato, a escolha couber ao devedor, o juiz Ihe assegurará o 

direito de cumprir a prestação de um ou de outro modo, ainda que o autor não tenha formulado pedido 
alternativo.” 



 
 

169 

tem permitido a formulação de pedido alternativo de repetição (por precatório) ou de 

compensação, opção a ser feita por ocasião de execução de sentença”.497 

Sobre esse assunto, complementando a evolução jurisprudencial sobre a restituição 

de tributos indevidamente pagos ao Estado, foi editada a Súmula n. 461 do STJ, cujo 

conteúdo determina que “o contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou 

por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em 

julgado.” 

Dessa forma, tornou-se menos rigorosa a questão do pedido desenhado na ação de 

restituição de tributos, uma vez estabelecido pela jurisprudência que, diante do 

reconhecimento do crédito em favor do contribuinte pela sentença, será seu direito optar 

pela requisição de precatório ou compensação.  

Quanto aos legitimados, para requerer a repetição de indébito, deverão ser 

observadas as advertências feitas no item 2.3.1. deste trabalho, haja vista que o artigo 166 

do CTN influi na matéria, especialmente no que tange aos casos de substituição e 

responsabilidade tributária. Mas, em síntese, pode-se concluir que: será direito do sujeito 

passivo da obrigação tributária, sendo ele aquele que levou aos Cofres Públicos tributo 

inconstitucional, perquirir a tutela do Poder Judiciário para a restituição de indébito. 

Ressalte-se que o contribuinte, ao propor a ação de repetição de indébito deverá 

demonstrar o interesse processual, cabendo-lhe juntar documentos comprobatórios do 

recolhimento do tributo inconstitucional (artigo 283 do CPC).498 

Uma vez transitada em julgado a decisão reconhecendo o direito do contribuinte em 

face da Fazenda Pública, e não sendo feita opção pela compensação tributária, deverá ser 

formulado pedido de execução de sentença, com fulcro no artigo 475-B e 730 do Código 

de Processo Civil. A petição será instruída com memória de cálculo do valor atualizado. A 

efetiva expedição de precatórios e demais pontos importantes atinentes a esta forma de 

extinção da relação de indébito do Fisco serão abordados no item 5.5 abaixo.  

  

                                                
497  Cf. PAULSEN, Leandro. Direito Tributário, Constituição e Código Tributário à Luz da Doutrina e da 

Jurisprudência. 8. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006, p. 1184. 
498  “Art. 283. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.” 
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Capítulo 5.   

FORMAS EXTINTIVAS DA RELAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE 

TRIBUTOS INCONSTITUCIONAIS 

Sumário: 5.1. Decadência. 5.2. Prescrição. 5.2.1. Prazo prescricional 
cabível. 5.2.1.1. Polêmica sobre a aplicação do artigo 168 do CTN à 
restituição de tributos inconstitucionais. 5.2.1.2. Para a ação 
anulatória, com fulcro no artigo 169 do CTN; 5.2.2. Termo a quo para 
a contagem do prazo prescricional. 5.2.2.1. O pagamento do tributo 
como início do prazo prescricional; 5.2.2.2. A declaração de 
inconstitucionalidade como início do prazo prescricional; 5.2.2.2.1. 
Prazo no controle de constitucionalidade principal. 5.2.2.2.2. Prazo no 
controle de constitucionalidade incidental. 5.3. Compensação. 5.4. 
Restituição administrativa. 5.5. Pagamento por precatórios. 
 

Inicialmente, cabe a observação de que o momento da extinção da relação de 

indébito não se confunde com o momento da concretização do pagamento indevido. Este, 

como foi destacado no capítulo 2, advirá da decisão proferida por autoridade competente 

declarando a inconstitucionalidade da exação e constituindo a relação de indébito. Aquele, 

que virá posteriormente, ocorrerá quando da aferição de uma das causas de extinção da 

relação de indébito: decadência, prescrição, compensação, restituição administrativa ou 

pagamento de precatório.499 

Isto quer dizer que, da mesma forma que os eventos do mundo fenomênico só 

ingressam no mundo jurídico mediante construções comunicacionais, ou seja, pela 

utilização de enunciados linguísticos admitidos pelo direito como competentes para a 

                                                
499  Desde logo, observa-se que não existe somente uma forma possível de extinção da relação de indébito. As 

quatro situações abarcadas nesse capítulo, todavia, podem ser claramente tidas como os principais modos 
que a extinção da relação de indébito opera. Sem embargo, não deixa de ser válida a lição de Paulo César 
Conrado, no sentido de que “tanto quanto a obrigação tributária, a relação de débito do fisco não 
experimenta uma única forma de extinção. […] Tomado esse rumo, a pergunta sobre quantas seriam as 
formas de extinção da relação de débito do fisco, incompleta se mostraria qualquer resposta fechada, 
tendente a assegurar um número preciso, afigurando-se-nos cabível falar, ao revés disso, em tantas 
possibilidades quantas forem as alternativas para fulminar um dos elementos integrativos da própria 
relação.” (Compensação Tributária e Processo. São Paulo: Quartier Latin. 2009, p. 98). 
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criação de fato jurídicos, também as modificações e extinções que ocorrerem no direito se 

passam por meio de expedição de linguagem jurídica.500 

Nestes termos, quando se pensa na constituição do débito do Fisco, quer dizer, a 

sentença judicial ou decisão administrativa, não se está pensando na extinção deste mesmo 

débito. A extinção só ocorrerá por outro veículo de linguagem, seja pelo advento da 

decadência, da prescrição, da compensação, do fim do processo administrativo de 

restituição ou do pagamento de precatório.501 Portanto, dando a devida continuidade ao 

estudo da restituição de tributos inconstitucionais, cada uma dessas formas de extinção da 

relação de indébito será detalhada nos subitens abaixo. 

Os pontos geradores de maior controvérsia neste capítulo são o prazo 

prescricional/decadencial e o dies a quo, que devem ser observados para a efetivação do 

direito à restituição dos tributos declarados inconstitucionais. Outrossim, a implicação 

sobre estes pontos de a declaração de inconstitucionalidade ser proferida no bojo do 

controle principal ou incidental será posta em cheque. Igualmente serão abordados neste 

capítulo os meandros da compensação tributária, forma de extinção do crédito tributário e, 

concomitantemente, de extinção do indébito tributário, positivada no artigo 170 do Código 

Tributário Nacional e efetivada pela Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991, com sua 

sucessiva evolução legislativa. 

5.1.  Decadência 

A decadência do direito do contribuinte é configurada pela perda de sua 

legitimidade para repetir o indébito na esfera administrativa, em razão de decurso do 

período de tempo previsto em lei como máximo para ser exercitado tal direito. Noutras 

palavras: passado determinado lapso temporal imposto pela lei, sem que o contribuinte 

busque as autoridades administrativas para reaver tributos indevidamente levados aos 

Cofres Públicos, seu direito à restituição destes valores será extinto por força da 

decadência; por conseguinte, o Fisco fica liberado do estado de sujeição em que poderia se 

encontrar pelo exercício de tal direito.502 

                                                
500  Cf. CARVALHO, Paulo de Barros. Fundamentos Jurídicos da Incidência. 8. ed. São Paulo: Saraiva. 2010, 

p. 257 e 258. 
501  Cf. CONRADO, Paulo César. Repetição de Indébito Tributário: definição, condições e efeitos. In: 

CEZAROTI, Guilherme (Coord.). Repetição de Indébito Tributário. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 17 
502  Nesse sentido ver AMORIM FILHO, Agnelo. Critério científico para distinguir prescrição de decadência e 

para identificar as ações imprescritíveis. In: Revistas dos Tribunais 744 outubro/1997- Memória do 
Direito Brasileiro, 86º ano, p. 741. 
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Cumprindo a função estabelecida pelo artigo 146, inciso III, alínea “b” da 

Constituição,503 o Código Tributário Nacional fixou o referido lapso temporal em que se 

opera a decadência em seu artigo 168: “o direito de pleitear a restituição extingue-se com o 

decurso do prazo de 5 (cinco) anos […].” 

Pela leitura deste comando, poder-se-ia cogitar que o legislador só cuidou do 

pedido de repetição de indébito e respectivo prazo para a esfera administrativa, 

esquecendo-se que o particular pode demandar seus direitos perante o Judiciário. Isto 

porque o dispositivo aventado somente trata do “direito de pleitear a restituição”, e não do 

direito de “ação”. Entretanto, não parece ser esta a lógica adotada pelo legislador, que na 

verdade preferiu cuidar do assunto de maneira ampla, não fazendo distinção sobre a 

aplicabilidade do dispositivo por restituição, compensação, judicialmente ou 

administrativamente.504 

Por essa razão, deve-se interpretar o dispositivo de forma a projetá-lo tanto no 

âmbito administrativo como no judicial.  

Nesse sentido, tem-se que o particular que efetuou pagamento indevido possui o 

prazo decadencial505 de cinco anos para pleitear a restituição administrativamente e, 

paralelamente, faz jus ao prazo prescricional de cinco anos para postular judicialmente a 

devolução.506 Afinal, não cabe falar em prazo prescricional na esfera administrativa, já que 

tal instituto só convém no âmbito do exercício da função jurisdicional típica do Poder 

Judiciário. Saliente-se que os dois prazos correm conjuntamente507 e, ademais, que o pleito 

administrativo não é requisito para admissibilidade do pedido judicial.508 

                                                
503  “Art. 146. Cabe à lei complementar: […] 
 III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre: […] 
 b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários […]” 
504  Cf. PETRY, Rodrigo Caramori. A restituição de indébito tributário requerida em dinheiro na via 

administrativa: procedimento, aplicação de juros e decadência. Revista Tributária e de Finanças Públicas 
- v. 16 n. 80 maio-jun 2008: Revista dos Tribunais, 2008, p. 176. 

505  Cf. DENARI, Zelmo. Repetição dos tributos indiretos. In: MARTINS, Ives Gandra (Coord.). Caderno de 
Pesquisas Tributárias nº 8. São Paulo: Centro de Estudos de Extensão Universitária e Editora Resenha 
Tributária, 1983, p. 139. 

506  Nas palavras de Aliomar Baleeiro: “O art. 168 fixa o prazo de cinco anos para que o solvens possa 
reclamar a restituição do indébito na esfera administrativa (prazo que se diz decadencial). Idêntico prazo 
(de natureza prescricional) prevalece para que, no âmbito judicial, o contribuinte possa mover a ação de 
repetição.” (Direito Tributário Brasileiro. 11. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2006, p. 895). Nesse 
mesmo sentido: BOTTALLO, Eduardo Domingos. Curso de Processo Administrativo Tributário. 2. ed. São 
Paulo: Malheiros, 2009, p. 170.  

507  O tema da concorrência do prazo decadencial e prescricional será detalhadamente abordado nos 
comentários acerca do artigo 169 do CTN. 

508  Cf. CERQUEIRA, Marcelo Fortes de. Repetição de Indébito Tributário. São Paulo: Max Limonad. 2000, p. 
362. No mesmo sentido leciona Eurico Marcos Diniz de Santi (Decadência e Prescrição no Direito 
Tributário. São Paulo: Max Limonad, 2004, p. 91) e Paulo de Barros Carvalho (Direito Tributário, 
Linguagem e Método. São Paulo: Noeses, 2009, p. 447). 
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Sobre o prazo cabível e o termo a quo para a decadência do direito do contribuinte 

em demandar administrativamente a devolução do indébito, são plenamente aplicáveis as 

considerações que serão feitas no próximo tópico, relativamente à prescrição.  

5.2.  Prescrição 

Paralelamente ao famigerado prazo prescricional imposto ao Fisco para acionar o 

Poder Judiciário com o fito de cobrar débitos fiscais, previsto nos artigos 150, § 4º e 173, o 

Código Tributário Nacional estabeleceu a prescrição do direito do contribuinte em matéria 

tributária, segundo a qual ocorrerá a perda do seu direito à prestação devida pelo Poder 

Público, de modo que não poderá mais pleitear a restituição do indébito tributário pela via 

judicial, em consequência de ter sido ultrapassado o tempo limite para fazê-lo. 

Desta definição, de pronto percebe-se que a prescrição – assim como a  

decadência – constitui instituto de grande valia para o direito como um todo, à medida que 

impede a eternização de interesses individuais. Realmente, não fosse a existência de limites 

jurídicos como a prescrição, ruiria o princípio da segurança jurídica, além de se tornar 

impossível a almejada pacificação social, pois a qualquer instante uma pessoa física ou 

jurídica poderia ir ao Poder Judiciário em busca da satisfação de direitos tão antigos que já 

teriam sido consumidos por uma nova acomodação das relações interpessoais, de modo 

que a sua implementação não faria nada além de tumultuar o estado de direito reinante. Ou 

seja, “no contexto do direito tributário, como direito público que é, a decadência e a 

prescrição tem a função de estabelecer um horizonte limitador no tempo, dos efeitos 

positivos ou negativos de eventuais imperfeições legislativas.”509 

Contudo, é comum que um sistema jurídico estabeleça algumas exceções à regra 

geral de que todos os direitos possuem um respectivo prazo prescricional. No caso 

brasileiro, por exemplo, quando se fala do interesse objetivo de preservar a harmonia da 

ordem jurídica, e não de interesses individuais, não há prescrição aplicável. Assim, o 

direito de o cidadão instar o Poder Judiciário a se manifestar sobre a invalidade de 

determinado ato normativo é imprescritível, tendo em vista que a inconstitucionalidade não 

convalida com o tempo.510 Por essa razão, a ação direta de inconstitucionalidade ou a ação 

                                                
509  COSTA, Maria Cristina Roza da. O limite temporal para o exercício do direito de repetição de indébito em 

face da decisão de inconstitucionalidade. In: TORRES, Heleno Taveira; QUEIROZ, Mary Elbe e FEITOSA, 
Raymundo Juliano (Coords.). Direito tributário e processo administrativo aplicados. São Paulo: Quartier 
Latin, 2005, p. 160. 

510  Cf. GRECO, Marco Aurélio; PONTES, Helenilson Cunha. Inconstitucionalidade da lei tributária – 
Repetição de indébito. São Paulo: Dialética, 2002, p. 40. 
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declaratória de constitucionalidade não prescrevem, como determina a Súmula 360 do 

STF.511  

No caso da restituição de tributos inconstitucionais, todavia, não é de cogitar da 

falta de prazo prescricional. De fato, o Código Tributário Nacional fixou os prazos que 

devem ser seguidos pelo contribuinte para que faça jus ao seu direito de reaver montantes 

indevidamente pagos a título de tributo.  

Assim, diante da imprescritividade das ações constitucionais, de um lado, e da 

prescrição da ação de repetição de indébito, de outro, torna-se imperiosa a harmonização 

do tema da prescrição de ações que pleiteiam a restituição de tributos declarados 

inconstitucionais. Vale dizer, é preciso identificar quais os dispositivos legais aplicáveis à 

matéria, além de determinar como tais dispositivos devem ser empregados. Com este 

intuito, nos próximos tópicos será demonstrado o justo emprego das normas do CTN 

quanto à prescrição de tributos inconstitucionais (item 5.2.1.), além da questão do termo a 

quo a ser utilizado neste tipo de situação (item 5.2.2.). 

5.2.1.  Prazo prescricional cabível  

5.2.1.1. Polêmica sobre a aplicação do artigo 168 do CTN à restituição de tributos 

inconstitucionais 

A temática do prazo prescricional cabível para as ações de restituição de indébito 

tributário, cujo fundamento é a inconstitucionalidade da exação, encontra-se intimamente 

relacionada com os apontamentos abordados nos tópicos 1.2 e 1.3. do presente estudo, quer 

dizer, com a discussão acerca da natureza e do regime jurídico da restituição de tributos 

inconstitucionais. 

Portanto, observa-se, de um lado, os defensores da tese de que Código Tributário 

Nacional não trouxe normas referentes à restituição de tributos inconstitucionais, de forma 

que se deve aplicar ao caso a regra geral de prescrição contra o Poder Público, 

                                                
511  Súmula nº 360 - 13/12/1963: “Não há prazo de decadência para a representação de inconstitucionalidade 

prevista no Art. 8, parágrafo único, da Constituição Federal.” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. 
Súmula nº 360. O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por 
homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo. Julgamento: 27 ago. 2008. Órgão 
Julgador: Primeira Seção. Publicação: DJe, 08 set. 2008). 



 
 

175 

consubstanciada no artigo 1º do Decreto 20.910, de 6 de janeiro de 1932.512 Por este 

raciocínio, o prazo a ser seguido seria de cinco anos contados da data do ato ou fato de que 

se originam as dívidas do Estado, ou seja, do momento em que se tornou indevido o 

pagamento.513  

Por outro giro, de acordo com a tese de que o Direito Tributário abarcou a 

disciplina da restituição de tributos inconstitucionais, e que por uma interpretação 

sistemática deve ser empregado o CTN às relações em questão, ou seja, acerca do prazo 

para a restituição do indébito, conclui-se pela aplicação do artigo 168 do CTN, cujo 

conteúdo estabelece que o fluxo temporal da prescrição é de cinco anos, sendo o dies a 

quo: i) a extinção do crédito tributário (artigo 168 inciso I); ou ii) o momento em que se 

torna definitiva a decisão que reformou, anulou, revogou ou rescindiu decisão condenatória 

(artigo 168, inciso II).  

Pela análise dos mandamentos do CTN, constata-se ser especificamente o prazo 

previsto no inciso I do artigo 168 do CTN514, que deverá ser aplicado às relações de 

indébitos decorrentes de inconstitucionalidade de norma tributária. É de se notar, assim, 

que não é o caso de fazer esforço analógico para a aplicação do prazo previsto no inciso II 

do artigo 168 do CTN, como propõe, por exemplo, Marcelo Fortes de Cerqueira.515 Isto 

porque, como realçado nos tópicos iniciais da exposição, a cobrança de tributos 

inconstitucionais foi incorporada dentre as causas geradoras do direito à restituição de 

indébito previstas no artigo 165, inciso I do CTN. Dessa forma, é imperiosa a utilização do 

artigo 168, inciso I do mesmo Codex no que concerne ao prazo prescricional aplicável à 

hipótese, haja vista que é justamente esse dispositivo que faz referência às situações 

descritas no artigo 165, inciso I, dentre as quais, repita-se, está o pagamento de tributos 

                                                
512  “Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito 

ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 
cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.” 

513  Cf. GRECO, Marco Aurélio; PONTES, Helenilson Cunha. Inconstitucionalidade da lei tributária – 
Repetição de indébito. São Paulo: Dialética, 2002, p. 73. Não é outra a lição de Ricardo Lobo Torres, 
segundo quem é necessário observar o Decreto 20.910/32, que diz que o termo inicial é “a data do ato ou 
fato do qual se originaram as dívidas.” No caso, é do ato intermediário necessário para a restituição de 
tributo indevido a causa superveniente. É ato posterior que origina a dívida, e não o pagamento. 
(Restituição de Tributos, Rio de Janeiro: Forense, 1983. p. 168). Sobremais, é possível encontrar antigos 
julgamentos do STJ nesse sentido, como no Agravo de Instrumento nº 404.938/GO (BRASIL. Superior 
Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n. 404.938/GO. Relator: Ministro 
Franciulli Neto. Julgamento: 03 set. 2002. Órgão Julgador: Segunda Turma. Publicação: 07 abr. 2003., p. 
262). 

514  “Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, 
contados: I - nas hipóteses dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário; […]” 

515  Ver CERQUEIRA, Marcelo Fortes de. Repetição do Indébito Tributário. São Paulo: Max Limonad. 2000, p. 
366. 
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inconstitucionais. Todavia, sobre a precisa aplicação das regras do Código Tributário 

Nacional, maiores esforços analíticos estão concentrados no próximo item. 

Dito isso, cumpre reafirmar que não há de se cogitar de inexistência de prazo 

prescricional, muito embora a inconstitucionalidade esteja presente no fenômeno ora 

estudado.  

Assim, àqueles que indagam “se não há prazo para argüir-se de 

inconstitucionalidade uma lei, por que haveria prazo para aforar ação, visando reparar 

danos dela consequentes?”, 516  há de se responder: justamente porque no caso da 

inconstitucionalidade busca-se preservar o ordenamento jurídico in abstracto, de modo que 

o sistema entendeu serem as ações constitucionais incompatíveis com lapsos 

prescricionais. Diferentemente, a restituição de tributos diz respeito a direitos subjetivos 

dos administrados, que, como qualquer outro direito, devem ser exercidos por meio de 

ação, dentro do prazo prescricional estabelecido em lei, restando, destarte, incólume a 

segurança jurídica e o Estado de Direito. Afinal, não é porque o direito à restituição de 

tributos possui embasamento constitucional (item 1.4.1.), consagrando importante direito 

do contribuinte, que se pode concluir pela imprescritibilidade das pretensões exercidas por 

meio de ações de repetição de indébito.517 

O magistério de Lúcio Bittencourt não deixa dúvidas sobre a questão, quando 

ensina que “podem prescrever, sim, os direitos decorrentes de situações afetadas pela lei, 

mas a própria inconstitucionalidade, essa não prescreve nunca.”518 

Veja-se que, como anteriormente relatado, o advento de acórdão do Supremo 

Tribunal Federal reconhecendo a inconstitucionalidade de um tributo não fará com que o 

seu tratamento jurídico seja colocado de fora do direito tributário. Pelo contrário. Os 

montantes a serem devolvidos pelo Fisco, por deterem natureza tributária, serão regidos 

                                                
516  SABINO, Feres. O prazo da repetição do indébito, em razão da lei declarada inconstitucional. Revista 

Dialética de Direito Tributário - n. 99 dez. 2003, p. 68. 
517  Cabe registrar a posição de Gabriel Lacerda Troianelli sobre o tema, exatamente no sentido rebatido. O 

autor argumenta que “o ressarcimento do indébito tributário não consiste somente em um direito público 
subjetivo do contribuinte, mas, acima de tudo, em um dever do Estado que, possuidor ilegítimo do direito 
alheio que jamais deveria ter sido por ele exigido do contribuinte, fazer com que esse indébito tributário 
retorne, o mais rápido possível, ao bolso do contribuinte.” Nesse sentido, glorificando princípios 
constitucionais, ele argumenta ainda pela conquista constitucional que tal direito representa ao 
contribuinte, concluindo pela ilegitimidade de qualquer limite temporal com relação ao direito à 
restituição de tributos. (Repetição de Indébito, Compensação e Ação Declaratória. In: MACHADO, Hugo 
de Brito (Coord.), Repetição do Indébito e Compensação no Direito Tributário, São Paulo: Dialética; 
Fortaleza: Instituto Cearense de Estudos Tributário, 1999, p. 141 e 142). Com esse mesmo entendimento 
ver PESTANA, Márcio. Inconstitucionalidade e Prescrição na Restituição do Tributo. Revista dos 
Tribunais – Ano 3, n. 12 – julho/setembro de 1995, p. 218 – 240; 

518  Cf. BITTENCOURT, Lúcio. O contrôle jurisdictional das leis. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1948, p. 
129. 
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pelas normas jurídicas dedicadas à matéria tributária, o que significa a aplicação do artigo 

168 do CTN para a contagem do prazo prescricional das ações de repetição de indébito, 

afinal a regra especial e posterior, instituída pelo CTN, deve prevalecer sobre a regra geral 

trazida pelo Decreto 20.910/32.519 

 

5.2.1.2. Para a ação anulatória, com fulcro no artigo 169 do CTN 

Apesar de o prazo constante do artigo 168 do CTN ser o que traz mais 

controvérsias no que diz respeito à restituição de tributos inconstitucionais, não é ele o 

único prazo prescricional que rege a matéria. 

Lembre-se que o prazo de cinco anos estampado no artigo 168 é decadencial na 

hipótese de o contribuinte optar pela utilização da esfera administrativa para a restituição 

do indébito (item 5.1.). Tendo isso em vista, se for formulado administrativamente o 

pedido de restituição dentro deste prazo e negado, abrir-se-á ao contribuinte o prazo 

prescricional de dois anos, a partir da decisão administrativa que negou a restituição, para 

ser exercido direito a ação judicial, mais especificamente, de interposição da 

correspondente ação anulatória.520  

É o que estabelece o artigo 169 do Código Tributário Nacional, sendo esse o 

segundo prazo prescricional aplicável às ações de repetição de indébito.  

Noutros termos, o artigo 169 do CTN cuida da hipótese de prazo prescricional a ser 

respeitado quando o contribuinte houver feito pedido de restituição pela via administrativa, 

ao cabo da qual tenha sido negado tal direito. Nesta situação, ainda haverá o prazo de dois 

anos para que o contribuinte possa ir ao Judiciário na busca de reverter o pedido negado 

administrativamente.  

Veja-se que o prazo bienal do artigo 169 somente se aplica para os casos em que o 

contribuinte promove ação anulatória de rito ordinário em face da decisão administrativa 

que denegou o pedido de restituição, como certificou o Ministro Teori Albino Zavaski no 

                                                
519  Cf. MONTEIRO NETO, Nelson. Repetição do indébito tributário, por inconstitucional aplicabilidade da 

regra geral do art. 1º do Decreto nº 20.910, em vez das regras especiais do Código Tributário Nacional. 
IOB Repertorio de Jurisprudência Tributário, Constitucional e Administrativo - v. 1 n. 11 jun. 2004, p. 
406. 

520  Cf. CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário, linguagem e método. São Paulo: Noeses, 2009, p. 
447. 
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julgamento do REsp 799.564/PE521, ao afirmar que “o prazo de dois anos previsto no artigo 

169 do CTN é aplicável às ações anulatórias de ato administrativo que denega a restituição, 

que não se confundem com as demandas em que se postula restituição do indébito, cuja 

prescrição é regida pelo art. 168 do CTN.”522  

Neste sentido, Marcelo Fortes de Cerqueira, interpretando o dispositivo em apreço, 

afirma que “em que pesem opiniões contrárias, o aludido prazo prescricional afeta 

exclusivamente o acesso à referida ação anulatória do ato administrativo denegatório”. Ou 

seja, na sua opinião, não há implicação do prazo bienal trazido pelo artigo 169 no prazo de 

cinco anos do artigo 168, o qual continua subsistindo.523  

Para melhor compreensão, propõe-se o seguinte exemplo: um contribuinte procura 

a Administração Pública para rever valores indevidamente pagos, dentro do prazo 

decadencial de cinco anos estabelecido pelo artigo 168 do CTN. Depois de três anos, é 

proferida decisão pelo Tribunal administrativo indeferindo o pedido de restituição. Diante 

desse cenário, o contribuinte detém duas formas de levar sua demanda ao Poder Judiciário. 

A primeira delas é fazer uso de ação anulatória contra a decisão administrativa, a qual 

deverá ser intentada no prazo de dois anos, constante do artigo 169 do CTN. A segunda 

forma seria ajuizar outra espécie de ação, como um mandado de segurança, a qual não teria 

conexão com o processo administrativo anteriormente formulado, sendo obrigatório, 

portanto, o cumprimento do prazo prescricional posto no artigo 168 do CTN.524 Constata-

se que, no exemplo dado, o contribuinte possui duas formas de alcançar a jurisdição 

judicial (dentro do prazo de dois anos previsto pelo artigo 169; e igualmente dentro do 

prazo de 5 anos posto no artigo 168) porque apenas três anos haviam se passado desde o 

início dos prazos cabíveis para a restituição de tributos. Do contrário, ou seja, se o processo 

administrativo tivesse durado um período de oito anos, por exemplo, tão somente o manejo 

da ação anulatória estipulada no artigo 169 é que teria cabimento. Isto porque o processo 

                                                
521  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 799.564/PE. Relator: Ministro Teori Albino 

Zavaski. Julgamento: 18 out. 2007. Órgão Julgador: Primeira Turma. Publicação: DJU 05 nov. 2007. 
522  Este mesmo posicionamento pode ser encontrado no julgamento do REsp 963.352/PR e do EDcl no REsp 

858.816/SP. 
523  Cf. CERQUEIRA, Marcelo Fortes de. Repetição de Indébito Tributário. São Paulo: Max Limonad. 2000, p. 

364. 
524  SILVA, Fabiana Carsoni A. Fernandes da. A prescrição da ação judicial voltada à restituição de indébito 

tem fluência desde o pagamento indevido, mesmo quando o sujeito passivo apresenta pedido 
administrativo de restituição? Revista Dialética de Direito Tributário - n. 171, dez – 2009, p. 39 e 40. 
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administrativo não tem o condão de interromper o prazo prescricional do artigo 168 do 

CTN, como vem largamente se manifestando o Superior Tribunal de Justiça.525 

Evidentemente o prazo do artigo 169 do CTN de dois anos para desconstituir 

decisão administrativa que denegou o pedido de restituição de indébito é prescricional. 

Assim, interrompe-se com a propositura dessa ação.526  

Quanto ao parágrafo único do artigo 169 do CTN, percebe-se que se trata de 

dispositivo que não foi recepcionado pela Constituição de 1988, pois impõe o ínfimo prazo 

de um ano para a solução de litígio, ao estabelecer que “o prazo de prescrição é 

interrompido pelo início da ação judicial, recomeçando o seu curso, por metade, a partir da 

data da intimação validamente feita ao representante judicial da Fazenda Pública 

interessada”.  

Caso ratificasse-se posição contrária, estar-se-ia negando o acesso à justiça, direito 

constitucionalmente consagrado ao administrado, tendo em vista que é praticamente 

impossível ver-se a resolução de uma lide pelo Poder Judiciário em prazo inferior a um 

ano. Portanto, não deve ser aceita tal causa interruptiva.527   

                                                
525  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Embargos de Divergência no Recurso Especial 669.139/SE. 

Relator: Ministro Humberto Martins. Julgamento: 23 maio 2007. Órgão Julgador: Primeira Seção. 
Publicação: DJ, 04 jun. 2007; BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Embargos de Declaração no Recurso 
Especial 811.282/MG. Relator: Ministro Castro Meira. Julgamento: 03 out. 2006. Órgão Julgador: 
Segunda Turma. Publicação: DJ, 11 out. 2006; BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 
749.593/RJ. Relator: Ministro Teori Albino Zavascki. Julgamento: 16 set. 2007. Órgão Julgador: Primeira 
Turma. Publicação: DJ, 08 out. 2007; BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 
840.666/PA. Relator: Ministro Francisco Falcão. Julgamento: 14 ago. 2006. Órgão Julgador: Primeira 
Turma. Publicação: DJ, 31 ago. 2006; BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Embargos de Declaração no 
Recurso Especial 635.856/SC. Relator: Ministro Herman Benjamin. Julgamento: 12 jun. 2007. Órgão 
Julgador: Segunda Turma. Publicação: DJ, 19 dez. 2007;  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso 
Especial 653.655/PR. Relator: Teori Albino Zavascki. Julgamento: 15 set. 2005. Órgão Julgador: 
Primeira Turma. Publicação: DJ, 26 set. 2005; BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 
815.738/SP. Relator: Ministro Teori Albino Zavascki. Julgamento: 09 out. 2007. Órgão Julgador: 
Primeira Turma. Publicação: DJ, 25 out. 2007; BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 
584.372/MG. Relator: Ministro Castro Meira. Julgamento: 17 mar. 2005. Órgão Julgador: Segunda 
Turma. Publicação: DJ, 23 maio 2005; BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 
531.352/MG. Relator: Ministro Francisco Peçanha Martins. Julgamento: 06 dez. 2005. Órgão Julgador: 
Segunda Turma. Publicação: DJ, 13 fev. 2006; BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental 
no Agravo de Instrumento 629.184/MG. Relator: Ministro José Delgado. Julgamento: 03 maio 2005. 
Órgão Julgador: Primeira Turma. Publicação: DJ, 13 jun. 2005. 

526  Cf. NOGUEIRA, Ruy Barbosa. Curso de Direito Tributário. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 338. 
527  Cf. CERQUEIRA, Marcelo Fortes de. Repetição de Indébito Tributário. São Paulo: Max Limonad. 2000, p. 

364. No mesmo sentido CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 22. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2010, p. 530; e PETRY, Rodrigo Caramori. A restituição de indébito tributário requerida em 
dinheiro na via administrativa: procedimento, aplicação de juros e decadência. Revista Tributária e de 
Finanças Públicas - v. 16 n. 80 maio-jun 2008: Revista dos Tribunais, 2008, p. 187-188. 
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5.2.2.  Termo a quo para a contagem do prazo prescricional 

Como restou demonstrado no item 5.2.1.1. supra, o prazo prescricional a ser 

utilizado para as ações de restituição de tributos inconstitucionais é aquele constante do 

artigo 168, inciso I do Código Tributário Nacional, cujo conteúdo impõe que “o direito de 

pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados: […] 

da data da extinção do crédito tributário.”  

Em face deste cenário, surge a dúvida sobre qual seria o preciso momento a partir 

do qual passa a correr o período de cinco anos que o contribuinte detém para exercer seu 

direito à restituição (termo a quo). Em outras palavras, “a data de extinção do crédito 

tributário” deve ser interpretada de qual forma, em se tratando do tema da restituição de 

tributos inconstitucionais? 

É certo que, quando se pensa em “extinção do crédito tributário”, o intérprete é 

imediatamente conduzido às hipóteses previstas no artigo 156 do CTN528, dentre as quais a 

mais recorrente e importante é o pagamento. Particularmente para a restituição de tributos, 

o pagamento é figura importantíssima, pois será a qualificação jurídica deste pagamento 

como “indevido” que fará nascer o direito à devolução de tributos indevidamente levados 

aos Cofres Públicos.  

Ocorre que, justamente no ínterim desta lógica, advém o problema a ser 

confrontado: o pagamento indevido é que constitui o critério material da norma padrão da 

restituição de indébito, além de ser ele mesmo a “extinção do crédito tributário” prevista 

no artigo 168 do CTN, portanto conclui-se ser a partir dele que se contaria o prazo 

prescricional da ação de restituição de tributo inconstitucional. Contudo, a constituição do 

pagamento indevido somente acontecerá com a decisão proferida pelo Poder Judiciário, 

reconhecendo a inconstitucionalidade da lei tributária que embasou os pagamentos. 

Anteriormente a este instante, o pagamento era reputado devido, não havendo que falar em 

restituição alguma. Com o seu advento, portanto, é que se poderia pensar na contagem de 

prazo prescricional, levando à conclusão de que é da decisão decretando a 

                                                
528  “Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; II - a compensação; III - a transação;  

V - remissão; V - a prescrição e a decadência; VI - a conversão de depósito em renda; VII - o pagamento 
antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto no artigo 150 e seus §§ 1º e 4º;  
VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2º do artigo 164; IX - a decisão 
administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa, que não mais possa ser 
objeto de ação anulatória; X - a decisão judicial passada em julgado; XI – a dação em pagamento em bens 
imóveis, na forma e condições estabelecidas em lei.” 



 
 

181 

inconstitucionalidade da exação que se deve contar o prazo de prescrição para a restituição 

de tributos desconformes à ordem constitucional.  

Assim, sobre a questão do termo a quo do prazo prescricional para a repetição de 

indébito fundada em pagamento de tributo contrário à Constituição, uma posição que pode 

ser seguida é considerar a decisão de inconstitucionalidade como o início do prazo 

prescricional de cinco anos, estabelecido no artigo 168 do CTN.  

Era justamente esta a posição adotada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, 

como se depreende da leitura do Embargos de Divergência no Recurso Especial 

423.994529, em que ampla discussão foi travada entre os Ministros sobre o tema, bem como 

do EREsp 42.720-5/RS, do Recurso Especial 547.744, dos Embargos de Divergência no 

Recurso Especial 43.502 e do Agravo Regimento no Recurso Especial 597.505.530  

Registre-se que nesta mesma linha de pensamento eram proferidas as decisões do 

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais nos litígios que lhe eram submetidos.531  

Destarte, a adoção do trânsito em julgado da declaração de inconstitucionalidade do 

tributo como termo a quo para a contagem do prazo decadencial/prescricional da 

restituição de tributos era tese clara e incontestável, tanto nas mais altas Cortes judiciais 

como administrativas do país.  

Entretanto, essa diretriz abraçada pelo Superior Tribunal de Justiça mudou. Os 

ministros passaram a adotar solução em sentido diametralmente oposto (Embargos de 

Divergência no Recurso Especial 435.835, e Recurso Especial 617.536),532 segundo a qual 

                                                
529  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Embargos de Divergência no Recurso Especial 423.994/MG. 

Relator: Ministro Francisco Peçanha Martins. Julgamento: 08 out. 2003. Órgão Julgador: Primeira Seção. 
Publicação: DJ 05 abr. 2004. 

530  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Embargos de Divergência no Recurso Especial 42.720-5/RS. 
Relator: Ministro Humberto Gomes de Barros. Julgamento: 09 maio 1995. Órgão Julgador: Primeira 
Seção. Publicação: 05 jun. 1995. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 547.744/MG. 
Relator: Ministro Luiz Fux. Julgamento: 20 nov. 2003.  Órgão Julgador: Primeira Turma. Publicação: DJ 
09 dez. 2003., p. 235. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Embargos de Divergência no Recurso 
Especial 43.502/RS. Relator: Ministro Cesar Asfor Rocha. Julgamento: 25 abr. 1995. Órgão Julgador: 
Primeira Seção. Publicação: DJ 29 maio 1995., p. 15456; e BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo 
Regimental no Recurso Especial 597.505/RS. Relator: Ministro Teori Albino Zavascki. Julgamento: 03 
fev. 2004. Órgão Julgador: Primeira Turma. Publicação: DJ 25 fev. 2004, p. 137. 

531  BRASIL. Ministério da Fazenda. Acórdão 102-46584 do Processo 13116.000236/99-02. Relator: 
Conselheiro Leonardo Henrique Magalhães de Oliveira. Julgamento: 02 jan. 2004. Órgão Julgador: 1º 
Conselho de Contribuintes/MF, 2ª Câmara. Publicação: 02 dez. 2004; BRASIL. Ministério da Fazenda. 
Acórdão 201.78172 do Processo 10882.000780/2002-33. Relator: Conselheiro Sérgio Gomes Velloso. 
Julgamento: 26 jan. 2005. Órgão Julgador: 2º Conselho de Contribuintes, 1ª Câmara. Publicação: 26 jan. 
2005. 

532  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Embargos de Divergência no Recurso Especial 435.835/SC. 
Relator: Ministro Francisco Peçanha Martins. Relator para Acórdão: Ministro José Delgado. Julgamento: 
2 mar. 2004. Órgão Julgador: Primeira Seção. Publicação: DJ 04 jun. 2007, p. 287; BRASIL. Superior 
Tribunal de Justiça. Recurso Especial 617.536/MG. Relator: Ministro Franciulli Netto. Julgamento: 07 
out. 2004. Órgão Julgador: Segunda Turma. Publicação: DJ 14 mar. 2005, p. 278.  
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a decisão de inconstitucionalidade não teria o condão de renovar prazos extintivos, haja 

vista que tal efeito geraria enorme insegurança jurídica, contrariando, inclusive, a lógica da 

própria existência desses tipos de prazo (decadência e prescrição).  

Claramente adotando este novo entendimento, também o CARF passou a proferir 

decisões segundo as quais “o direito à restituição de tributos pagos a maior ou 

indevidamente, seja qual for o motivo (inconstitucionalidade de lei tributária, pagamento 

indevido por erro do sujeito passivo, etc.) extingue-se o prazo de cinco anos contados da 

extinção do crédito tributário pelo pagamento, a teor do artigo 168, I do CTN.”533 Na 

doutrina, esta corrente teve defensores, dentre os quais se destaca Eurico Diniz de Santi.534  

Refletindo sobre as duas posições supradescritas, percebe-se um contraste entre o 

valor dado a certos princípios jurídicos, que culmina no entendimento divergente acerca do 

termo a quo aplicável às ações de restituição de tributo inconstitucional.  

Aqueles que adotam a declaração de inconstitucionalidade como dies a quo para as 

ações de restituição de indébito colocam ênfase no efeito jurídico produzido por regras 

contrárias ao direito, quer dizer, pelas leis inconstitucionais, com o intuito de fazer valer a 

coerência, a legalidade e igualdade no sistema jurídico. De outro lado, assumir que o prazo 

prescricional deve ser contado desde o pagamento indevido, é dar grande valia aos temas 

da prescrição e da decadência, prezando, sobretudo, pela segurança jurídica e pela 

estabilização das relações jurídicas no tempo. 

Ocorre que, não só por uma questão de prevalência dos princípios da legalidade e 

da igualdade, pela própria segurança jurídica, mas também pela lógica inerente ao direito 

positivo tributário, faz-se necessária uma tentativa mais cuidadosa de equacionar o caso da 

restituição de tributos inconstitucionais com os ditames relativos à prescrição da ação de 

repetição de indébito. Assim, as duas citadas vertentes merecem uma análise mais acurada. 

Com esse escopo, os próximos tópicos serão dedicados a desenvolver os principais 

elementos de cada uma das citadas teorias, para que, em seguida, observações e conclusões 

adicionais possam ser apresentadas.  

                                                
533  BRASIL. Ministério da Fazenda. Acórdão 204-01422 do Processo 13710.002436/2001-68. Relator: 

Conselheiro Julio Cesar Alves Ramos. Julgamento: 28 jun. 2006. Órgão Julgador: 2º Conselho de 
Contribuinte/MF, 4a Câmara. Publicação: 28 jun. 2006. 

534  Cf. Prescrição e Decadência no Direito Tributário. São Paulo: Max Limonad, 2004, p. 271 – 277. 
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5.2.2.1. O pagamento de tributo como início do prazo prescricional 

Ao avaliar as manifestações doutrinárias e jurisprudenciais que adotam a segunda 

corrente, de acordo com a qual, mesmo para a restituição de tributos inconstitucionais, o 

prazo prescricional conta-se do pagamento indevido, é possível depreender os principais 

motivos que a sustentam.  

Primeiramente, argumenta-se que o tributo inconstitucional não se torna indevido 

apenas com a declaração de invalidade proferida pelo STF, decisão esta que se limitaria a 

declarar vício preexistente, pois a sentença ou acórdão que reconhece a 

inconstitucionalidade de determinada lei teria efeitos meramente declaratórios. Assim, os 

fundamentos jurídicos para a repetição não surgiriam com a declaração de 

inconstitucionalidade em controle concentrado pelo STF, pela publicação de resolução do 

Senado ou súmula vinculante. Isto porque a causa de pedir da ação de repetição de indébito 

fundamenta-se na Constituição, não existindo nada de novo juridicamente com o advento 

de qualquer dessas hipóteses.535 

Em segundo lugar, afirma-se que a inconstitucionalidade da lei não pode ser 

considerada como óbice à ação do contribuinte, tendo em vista que ele tem à sua 

disposição o controle incidental de constitucionalidade para fazer valer seus direitos.536  

Como terceiro argumento, tem-se que o pagamento de tributo inconstitucional 

geraria a actio nata (direito exercitável), pois é aí que está violando direito do contribuinte 

de pagar unicamente tributos constitucionais; portanto, é a partir deste momento que se 

deve contar o prazo prescricional para a ação de repetição de indébito.537  

Como quarta questão, é alçado o antigo brocardo segundo o qual “o direito não 

socorre a quem dorme”, 538 para justificar que cabe ao cidadão perquirir seus direitos, sob 

pena de perdê-los, por força da prescrição.  

Argumentos sobre o alcance em relação ao passado que a adoção da declaração de 

inconstitucionalidade como termo a quo para as ações de repetição de indébito trariam 
                                                
535  Cf. FREIRE JÚNIOR, Américo Bedê. Os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das leis no prazo 

de decadência para a ação de repetição de indébito tributário. Revista Tributária e de Finanças Públicas 
- v. 10 n. 44 maio-jun 2002, p. 86. 

536  Cf. FRATTARI, Rafhael. Os prazos para a restituição do indébito no direito tributário brasileiro. Belo 
Horizonte: Editora Líder, 2010, p. 112 et seq.  

537  Cf. FERREIRA, Camila Quintão. Prazo para a repetição do indébito tributário com supedâneo em lei 
inconstitucional. Revista de Direito Tributário da APET - v. 3 n. 10 jun. 2006, p. 79 - 81. 

538  COSTA, Maria Cristina Roza da. O limite temporal para o exercício do direito de repetição de indébito em 
face da decisão de inconstitucionalidade. In: TORRES, Heleno Taveira; QUEIROZ, Mary Elbe; FEITOSA, 
Raymundo Juliano (Coords.). Direito tributário e processo administrativo aplicados. São Paulo: Quartier 
Latin, 2005, p. 163. 
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aparecem na quinta posição, com afirmações do gênero: “vinte anos depois de incorporado 

o tributo ao erário, e satisfeitas as necessidades coletivas com esses fundos, o Estado ver-

se-ia instado a devolver as quantias sem que a contraprestação também ocorresse.”539 

Com base nestes apontamentos, concluir-se-ia que somente seriam passíveis de 

restituição aqueles pagamentos indevidos – porque consubstanciados em norma tributária 

julgada inconstitucional com efeitos ex tunc, portanto nulos assim como esta norma que lhe 

conferia validade – que ainda não foram consumidos pela decadência ou prescrição, 

contada esta a partir da extinção do crédito tributário, leia-se, da efetuação do 

pagamento.540  

Essa teoria, repita-se, atualmente em voga na jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça, dá ensejo às oposições fundadoras do entendimento de que, na realidade, o 

prazo prescricional da ação que visa repetir tributos inconstitucionais tem como dies a quo 

a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a invalidade da lei 

tributária. Os argumentos desta última linha de pensamento serão pormenorizadamente 

tratados abaixo. 

                                                
539  Voto do Ministro Luix Fux no REsp 544.638/DF (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 

544.638/DF. Relator: Ministro Luiz Fux. Julgamento: 26 nov. 2003. Órgão Julgador: Decisão 
Monocrática. Publicação: DJ, 03 dez. 2003). 

540  É válido lembrar que a questão do prazo para a restituição de tributos sujeitos a lançamento por 
homologação passou por uma reviravolta jurisprudencial. Inicialmente a posição que prevalecia no STJ 
era a interpretação redacional do art. 156, VII, do CTN, segundo a qual somente com a homologação é 
que se daria a extinção do crédito tributário e, portanto, o início do computo do prazo para a repetição de 
indébito do artigo 168. Dessa forma, somando-se o prazo de cinco anos para a homologação, com mais 
cinco anos para a repetição, o contribuinte detinha prazo de dez anos para pleitear a restituição de 
tributos. Tratava-se da conhecida tese dos cinco mais cinco. Contudo, o advento da Lei Complementar 
118, de 9 de fevereiro de 2005, afirmando que, para efeito de interpretação do inciso I do artigo 168 do 
CTN, a extinção do crédito tributário ocorre, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no 
momento do pagamento antecipado de (artigo 150, § 1º), o Superior Tribunal de Justiça reviu o problema. 
Em seus novos julgamentos, decidiu que não obstante tal Lei se autointitular interpretativa, 
evidentemente inovou a ordem jurídica tributária, alterando por completo o entendimento solidificado 
pelo STJ sobre o prazo prescricional para repetição de indébito de tributos sujeitos ao lançamento por 
homologação (tese dos cinco mais cinco). Assim, foi deliberado que, a partir de sua entrada, passaram a 
existir dois regimes jurídicos distintos: i) os recolhimentos indevidos feitos a partir da sua entrada em 
vigor (9 de junho de 2005) passaram a ter como prazo para sua restituição cinco anos contados a partir do 
instante em que é feito o pagamento antecipado; ii) já os pagamentos indevidos que ocorreram 
anteriormente à vigência da Lei Complementar 118/05 permanecem sob a disciplina que imperava à 
época, vale dizer, que a contagem do prazo de cinco anos para a restituição só se inicia a partir da 
homologação, expressa ou tácita, feita pelo fisco (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 
982.985. Relator: Ministro Luiz Fux. Julgamento: 10 jun. 2008. Órgão Julgador: Primeira Turma. 
Publicação: DJe, 07 ago. 2008). 
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5.2.2.2. A declaração de inconstitucionalidade como início do prazo prescricional 

No que tange à natureza da decisão emanada do Supremo Tribunal Federal, 

conforme os registros feitos acima – itens 1.1.3 e 2.1.2.1 –, o controle de 

constitucionalidade principal (concentrado e abstrato) seguiu toda a construção doutrinária 

desenhada por Kelsen, de modo que as decisões proclamando a invalidade de determinada 

lei têm caráter constitutivo, e não meramente declaratório. Tais decisões configuram 

verdadeiras normas jurídicas inseridas no sistema, inovando-o e, logo, criando novos 

direitos àqueles que a ela se subsomem. Desta maneira, o acórdão do STF proclamando a 

invalidade de uma lei faz com que os pagamentos até então considerados juridicamente 

como devidos passem a ser qualificados como indevidos. Como consequência, a segunda 

teoria sobre o tema ora estudado aponta que seria a partir desse mesmo instante que toda a 

disciplina relativa à repetição de tributos passa a ser aplicável, afinal o fato jurídico do 

indébito tributário posto como critério material da relação jurídica de indébito nasce aí, 

sendo, a partir de então, exercitável o direito à restituição dos valores indevidamente pagos 

contra a Fazenda Pública. 

Para que fique claro este raciocínio, ressalte-se que os estudiosos sustentam que 

“não pode haver inércia a ser fulminada pela prescrição se não há direito exercitável, isto é, 

se não há actio nata”.541 Com efeito, para que um prazo prescricional comece a correr é 

necessária a existência da actio nata, ou seja, que haja direito atual passível de ser 

pleiteado, pois foi violado.542  

Assim, no caso da restituição de tributos, que constitui direito a uma prestação, 543 

antes da pronúncia de inconstitucionalidade da lei tributária o contribuinte não teria direito 

a uma prestação hábil a gerar contra si uma prescrição para fulminá-lo em caso de inércia. 

Por conseguinte, unicamente a partir desse momento é que poderia ser contado o prazo 

prescricional das ações de repetição de tributos inconstitucionais, como conclui essa 

corrente doutrinária sobre o tema.  

Nesta linha argumentativa, é sublinhado que os elementos que deveriam ser levados 

em consideração para a análise do tema são a mudança da qualificação jurídica do fato do 

                                                
541  GRECO, Marco Aurélio; PONTES, Helenilson Cunha. Inconstitucionalidade da lei tributária – Repetição 

de indébito. São Paulo: Dialética, 2002, p. 48. 
542  Ibid., p. 50. 
543  Baseia-se na nos ensinamentos de Chiovenda, da diferença entre direitos a uma prestação e direito 

potestativo, cf. PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil, vol. 1. 23. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2009, p. 30. 
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pagamento, que era devido e passa a ser indevido, bem como o momento em que ocorre tal 

mudança de status jurídico.544 Com isso, quer-se dizer que o elemento tempo assume 

importância ímpar, pois são dois momentos determinantes para a relação de indébito: o do 

pagamento e da declaração de inconstitucionalidade. No primeiro, há presunção de 

constitucionalidade e reputa-se o pagamento devido, portanto não há actio nata e não há 

que se falar em prazo prescricional. Já no segundo instante, o pagamento se tornaria 

indevido, por força de declaração de inconstitucionalidade.  

É o que apontam Marco Aurélio Greco e Helenilson Cunha Pontes:  
[…] na medida em que a decisão que declara a inconstitucionalidade da lei é o 
ato que complementa o pressuposto para a configuração da actio nata, forçoso é 
reconhecer que o prazo prescricional só pode iniciar sua fluência a partir do 
momento 2 [declaração de inconstitucionalidade]. Recorde-se que a actio nata 
depende da existência da qualificação do direito e da sua violação. Até o 
momento 2 a qualificação era de pagamento devido e, portanto, não havia 
violação de direito a ser reparada pela prestação jurisdicional. A partir da 
mudança de qualificação, o termo inicial da prescrição da ação para pleitear a 
repetição do indébito começa a fluir.545  
 

Conforme anteriormente estudado, o motivo para a repetição de tributos 

inconstitucionais é a perda do fundamento da validade da norma que serviu de base para o 

pagamento. Esta perda de validade, que advém à ordem jurídica pela norma expedida pelo 

Judiciário na decisão pronunciando a inconstitucionalidade da lei, insiste-se, constitui 

elemento novo na ordem jurídica. Por isso, esta corrente doutrinária alcança a conclusão de 

que é necessário novo cômputo de prazos de decadência e prescrição para a restituição do 

indébito, pois o início de tais prazos deveria ser contado a partir de quando o credor 

(contribuinte) possa realizar atos visando à cobrança para liquidação do débito. “Qualquer 

outra interpretação seria no sentido de exigir que o cidadão contribuinte fosse capaz de 

exercer direito então inexistente, ferindo, a um só tempo, o devido processo legal, a 

moralidade e a razoabilidade”546, alega-se. 

Alberto Xavier, defendendo este entendimento com a precisão que lhe é particular, 

ensina que a contagem do prazo a partir da declaração de inconstitucionalidade é não só 

imperiosa por força do princípio da confiança na lei, base do Estado de Direito, como 

também é consequência, “implícita, mas necessária”, da ação direta de 

inconstitucionalidade. Isto porque, quando da promulgação do CTN, não existia esta 

espécie de ação. Deste modo, o diploma tributário não poderia disciplinar tal hipótese, em 

                                                
544  Inconstitucionalidade da lei tributária – Repetição de indébito. São Paulo: Dialética, 2002, p. 51. 
545  Ibid., p. 53. 
546  MARINS, James. Direito Processual Tributário Brasileiro. 5. ed. São Paulo: Dialética, 2010, p. 307. 
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que uma ação traria a inconstitucionalidade de lei com eficácia erga omnes e efeito 

vinculante. Assim, o autor defende que a contagem do prazo prescricional a partir da 

pronúncia da inconstitucionalidade não decorre da interpretação extensiva ou analógica do 

CTN, mas sim da interpretação da Constituição e dos mandamentos referentes à ação direta 

de inconstitucionalidade.547  

Sobre este ponto, não foi outra a lição de Marcelo Fortes de Cerqueira:  
[…] a declaração de inconstitucionalidade de norma tributária geral e abstrata 
não tem o efeito imediato de retirar do ordenamento jurídico as regras inferiores 
fundadas na mesma. Estas permanecerão válidas no sistema até que o mesmo 
decrete sua invalidade mediante linguagem própria. Por isso há novos prazos 
para que o indébito seja reconhecido formalmente.548  
 

Neste sentido, concluir-se-ia que quando determinada norma tributária individual e 

concreta estiver fundada em regra-matriz de incidência declarada inconstitucional, os 

pagamentos efetuados em seu cumprimento devem ser prontamente restituídos, utilizando-

se prazo de prescrição a partir da decisão declaratória da inconstitucionalidade.549  

Nas primeiras manifestações do STJ sobre o tema, era possível encontrar 

apontamentos importantes que edificavam a corrente ora exposta. Veja-se, por exemplo, o 

julgamento do EREsp 423.994, em que o Ministro Relator Francisco Peçanha Martins 

afirmou que, 
Na hipótese de ser declarada a inconstitucionalidade da exação e, por isso, 
excluída do ordenamento jurídico desde quando instituída, como ocorreu com os 
Decretos-leis nos. 2.445 e 2.449, que alteravam a sistemática da contribuição 
para o PIS (RE 148.754/RJ, D.J. 04.03.94), penso que a prescrição só pode ser 
estabelecida em relação à ação e não com referência às parcelas recolhidas 
porque indevidas desde a sua instituição, tornando-se inexigível e, via de 
conseqüência, possibilitando a sua restituição ou compensação. Não há que 
perquirir se houve ou não homologação. O prazo prescricional só pode ser 
considerado para efeito do ajuizamento da ação, contado a partir do trânsito em 
julgado do acórdão do STF que declarou a inconstitucionalidade da exação.550 
 

                                                
547  CERQUEIRA, Marcelo Fortes de. Repetição do Indébito Tributário. São Paulo: Max Limonad. 2000, p. 

333. Ao se pronunciar sobre o tema, Hugo de Brito Machado também é veemente ao afirmar que, “se o 
pedido de restituição tiver como fundamento a inconstitucionalidade da lei que instituiu ou aumentou o 
tributo, o prazo extintivo do direito à repetição somente começa na data em que é publicada a decisão 
definitiva do Supremo Tribunal Federal que declara aquela inconstitucionalidade.” (Curso de Direito 
Tributário. 30. ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 478). 

548  Ibid., p. 333. 
549  Neste sentido MACHADO, Hugo de Brito. Comentários ao Código Tributário Nacional – Artigos 139 a 

218, - Volume III, São Paulo: Atlas, 2005, p. 391. Adotando esta mesma tese: ALLAGE, Gonçalo Bonnet. 
Prazo prescricional nas ações de restituição de indébito tributário fundadas em declaração de 
inconstitucionalidade proferida pelo STF. Revista de Estudos Tributários - v. 6 n. 31 maio-jun 2003, p. 7-
13. 

550  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Embargos de Divergência no Recurso Especial 423.994/MG. 
Relator: Ministro Francisco Peçanha Martins. Julgamento: 08 out. 2003. Órgão Julgador: Primeira Seção. 
Publicação: DJ 05 abr. 2004. 
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Com relação aos argumentos consequencialistas551 normalmente levantados contra 

a reabertura dos prazos pela declaração de inconstitucionalidade da lei tributária, diversos 

contra-argumentos são postos.  

Primeiramente, coloca-se que afirmação segundo a qual “a reabertura dos prazos 

prescricionais pela declaração de invalidade da lei tributária traria insegurança e 

instabilidade jurídica” não atenta para o fato de que qualquer entendimento em sentido 

contrário traria muito mais insegurança e instabilidade para as relações no direito. Afinal, 

pior do que o usualmente apontado problema de restituir montantes que vêm sendo 

arrecadados a título de tributo há muitos anos, ferindo assim as relações jurídicas 

tributárias nascidas e extintas nesse período, é a contagem prescricional a partir do 

pagamento do tributo, pois essa hipótese faria com que todos os contribuintes fossem 

incentivados a questionar judicialmente qualquer exação, diante do medo de perda do 

prazo prescricional, caso permanecessem inertes. Isso sim mitigaria a segurança jurídica, 

haja vista que praticamente eliminaria a presunção de constitucionalidade das leis, 

tornando insustentável a situação dos contribuintes, já inseguros acerca das obrigações às 

quais estão submetidos, tamanho o caos da legislação tributária, como já percebera Alfredo 

Augusto Becker.552 Em outros termos, não seria possível interpretar o sistema jurídico de 

sorte que a cada recolhimento efetuado o contribuinte devesse ajuizar ação de repetição de 

indébito, com fundamento em todas as formas de inconstitucionalidade possíveis e 

imagináveis, para que, somente assim, fosse garantido seu prazo prescricional. Tal cenário 

traria uma desconfiança às leis totalmente incompatível com o Estado de Direito.553 

Ademais, não faria sentido permitir que o contribuinte que confiou na constitucionalidade 

de uma lei seja onerado pelo seu vício. É o que precisa Gabriel Lacerda Troianelli: 
Punir o contribuinte que cumpre fielmente suas obrigações tributárias e premiar 
o contribuinte que, mesmo agindo maliciosamente, deixasse de pagar o tributo 
que mais tarde revelar-se-ia indevido. Não reconhecer tal prazo implicaria 
estimular o contribuinte que geralmente confia na presunção de 
constitucionalidade das leis a ajuizar sistematicamente ações para questionar a 

                                                
551  Não parece ser esta a oportunidade de discutir a fundo a utilização de argumentos consequencialistas em 

julgamentos jurídicos, em especial na material tributária. De qualquer sorte, por serem esses argumentos 
reiteradamente levantados nas discussões do tema em apreço, é importante que eles sejam abordados. 

552  O mestre gaúcho, de fato, já em seus dias denunciou o manicômio jurídico em que vive o direito 
tributário. Isto porque os vícios das leis são diversos, obrigando os contribuintes a socorrer a técnicos do 
direito, a fim de unicamente saber a que deveres deve cumprir perante a Administração tributária. (Teoria 
Geral do Direito Tributário. 4. ed. São Paulo: Marcial Pons, 2007, p. 9).   

553  FERREIRA, Antonio Airton. Prazo para repetição de tributo considerado indevido porque cobrado com 
base em lei declarada inconstitucional pelo STF - ato declaratório do Secretario da Receita Federal n. 
96/99. Panorama da Justiça - v. 5 n. 30 jul./ ago. 2001, p. 62. 
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legitimidade dos tributos, por mais fracas que fossem as objeções a suas 
cobranças. 554  
 

Cumpre registrar que outro ponto que dá guarida à supracitada argumentação é que 

o Supremo Tribunal Federal parece reconhecer o direito à restituição, independentemente 

do exercício financeiro em que ocorreu o pagamento indevido (Recurso Extraordinário 

141.331; Recurso Extraordinário 136.883; Recurso Extraordinário 145.787; Recurso 

Extraordinário 143.677; Recurso Extraordinário 136.806)555. Disto, poder-se-ia inferir que 

a retroação pode atingir “tudo quanto foi pago na regência da lei declarada 

inconstitucional”.556 

O segundo argumento consequencialista comumente levantado contra a utilização 

da pronúncia de inconstitucionalidade com efeito erga omnes como dies a quo do prazo 

prescricional para ações de repetição de indébito é que o Estado iria “quebrar”, ou seja, não 

teria recursos financeiros nos cofres públicos suficientes, caso tivesse que restituir receitas 

advindas de tributos, acumulados durante anos e anos, e já consumidas em suas atividades 

(saúde, educação, etc.).  

Respondendo a este argumento, afirma-se que, em termos jurídicos, parece muito 

mais razoável pensar que deve ser mantida toda a lógica referente ao controle de 

constitucionalidade das leis (efeitos ex tunc), bem como o princípio da legalidade e da 

igualdade, sendo assim restituíveis os montantes indevidamente cobrados com prazo 

prescricional de cinco anos a partir do julgamento reconhecendo a invalidade da exação, 

mesmo que tais restituições sejam de grande vulto. Afinal, o Estado possui todos os 

mecanismos inerentes ao poder de tributar, leia-se, a criação ou alteração de atos 

normativos, podendo sempre instituir novas fontes de receitas ou aumentar alíquotas ou 

bases de cálculo das formas de arrecadação já previstas em lei.  

Em síntese, caso seja declarado inconstitucional determinado tributo, culminando 

na necessidade de restituição dos valores indevidamente pagos, cumpriria ao Estado tomar 
                                                
554  TROIANELLI, Gabriel Lacerda. A ADI n. 15 e a reabertura de prazos para repetição de indébito. Revista 

Dialética de Direito Tributário - n. 152 maio 2008, p. 90. 
555  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 141.331/RJ. Relator: Ministro Paulo 

Brossard. Julgamento: 19 abr. 1994. Órgão Julgador: Segunda Turma. Publicação: 10 maio 1994. BRASIL. 
Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 136.883/RJ. Relator: Ministro Sepúlveda Pertence. 
Julgamento: 28 ago. 1991. Órgão Julgador: Primeira Turma. Publicação: 30 ago. 1991. BRASIL. Supremo 
Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 145.787/RJ. Relator: Ministro Ilmar Galvão. Julgamento: 14 
abr. 1992. Órgão Julgador: Primeira Turma. Publicação: 23 abr. 1992. BRASIL. Supremo Tribunal 
Federal. Recurso Extraordinário 143.677/RJ. Relator: Ministro Carlos Velloso. Julgamento: 10 mar 1992. 
Órgão Julgador: Segunda Turma. Publicação: 13 mar. 1992.  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso 
Extraordinário 136.806/SP. Relator: Moreira Alves. Julgamento: 07 maio 1991. Publicação: 24 maio 
1991. 

556  DALLAZEM, Dalton Luiz. Inconstitucionalidade e Tributo. São Paulo: Quartier Latin, 2010, p. 222. 
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as providências necessárias para reabastecer os cofres públicos para a manutenção de suas 

atividades.557 Que tais providências sejam o aumento de tributos existentes, a criação de 

novos tributos, mas sempre dentro das balizas traçadas pela Constituição. Não se recairia, 

assim, num simples descaso com o sistema jurídico, especialmente no que concerne ao 

controle de constitucionalidade da lei e seus regulares efeitos, vale dizer, a restituição de 

tributos indevidamente cobrados. 

Corroborando este ponto, os defensores da reabertura dos prazos prescricionais pela 

declaração de inconstitucionalidade enfatizam que o Fisco tem condições de abreviar o 

risco de ter que restituir montante acumulados durante décadas. Basta que, diante de 

qualquer incerteza sobre a validade jurídica da regra-matriz de incidência tributária, 

causada, por exemplo, por manifestações doutrinárias ou ações judiciais acerca de seu 

conteúdo, a Fazenda Pública faça uso da ação declaratória de constitucionalidade558 

buscando ato geral do STF para reconhecer a plena validade do ato normativo tributário.559 

Tal atitude seria digna de elogios ao ser tomada pelo Poder Público, que, como um todo, 

está sempre subordinado às regras jurídicas que cria, não obstante o fato de ele próprio ser 

a fonte das mesmas regras: “o Estado não se limita, ele nasce limitado (l’État ne se limite 

point, il nait limité).”560 Por essa razão, tendo incorrido no ilícito de criar normas jurídicas 

inconstitucionais, não caberia ao Estado uma busca de meios tortuosos para escapar das 

sanções previstas pelo ordenamento jurídico – a invalidação do ato normativo e a 

                                                
557  Como exemplo em que essa atitude foi tomada pelo Poder Público, tem-se o caso do rombo nas contas do 

FGTS por conta do expurgo inflacionário durante o período de 1988 a 1991. A dívida do Estado foi 
reconhecida pelo STJ e pelo STF (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 262.347/PR. 
Relator: Ministro Francisco Peçanha Martins. Julgamento: 16 abr. 2001. Órgão Julgador: Segunda Turma. 
Publicação: DJ, 24 set. 2001 e BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 226.855-7/RS. 
Relator: Ministro Moreira Alves. Julgamento: 31 ago. 2000. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Publicação: 
DJ, 13 out. 2000), de modo que o Poder Público se viu obrigado a instituir nova fonte de receita para 
poder pagar os trabalhadores. Assim, foi criado o adicional às contribuições sociais de 10%, que não foi 
derrubado até hoje. Isso mostra como o Governo tem que resolver as questões de devolução de indébito: 
paga o que deve e cria outra fonte de arrecadação.  

558  Abstraindo a questão da utilização do controle de constitucionalidade principal, que tem preferência sobre 
o incidental no STF, como manobra contra o julgamento do RE n. 240.785/MG que caminhava pela 
vitória dos contribuintes, pode ser apresentada como exemplo a Ação Declaratória de Constitucionalidade 
n. 18, em que foi utilizada justamente essa via pela União, ajuizada pelo Procurador da Fazenda Nacional 
em nome do Presidente da República, pleiteando o reconhecimento da plena validade da inclusão do 
ICMS na base de cálculo das Contribuições ao PIS e a COFINS, nos termos do artigo 3º da Lei 9.718/98 
(BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 240.785/MG. Relator: Ministro Marco 
Aurélio. Julgamento: 08 jun. 2011. Órgão Julgador: Decisão Monocrática. Publicação: 01 ago. 2011). 

559  GRECO, Marco Aurélio; PONTES, Helenilson Cunha. Inconstitucionalidade da lei tributária – Repetição 
de indébito. São Paulo: Dialética, 2002, p. 74 – 76. 

560  BECKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário. 4. ed. São Paulo: Marcial Pons, 2007, p. 
223. 
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restituição dos tributos indevidamente pagos –, mas sim a busca de meios juridicamente 

legítimos para dirimir os efeitos do ato ilícito. 

Finalmente, argumenta-se que o posicionamento no sentido de que a decisão 

declaratória de inconstitucionalidade da lei tributária não inicia o prazo para os pedidos de 

devolução de certa forma incentiva a produção de normas inconstitucionais, uma vez que o 

Estado poderá ser eximido de cumprir suas antigas obrigações. A Constituição traz toda 

uma proteção do contribuinte nas relações com o fisco, então seria preciso criar regras que 

não maculassem essa sistemática, que não gerassem a possibilidade de o Legislativo criar, 

repetidamente, normas inconstitucionais. 

5.2.2.2.1.  Prazo no controle de constitucionalidade principal (concentrado e 

abstrato) 

Adotando o entendimento de que o início do prazo prescricional para as ações 

judiciais e pedidos administrativos de restituição de tributos seria a declaração de 

inconstitucionalidade da lei tributária, os defensores dessa teoria explicam qual o exato 

momento processual a que se está aludindo. A demarcação deste momento demanda uma 

separação entre a declaração de inconstitucionalidade advinda no bojo de uma ação 

constitucional, diretamente proposta no STF, e a declaração proferida incidentalmente em 

ação promovida por um determinado contribuinte.  

Inicialmente, quanto ao controle concentrado de constitucionalidade, a ideia é 

buscar o momento em que a decisão do Supremo Tribunal Federal passa a ter efeito contra 

todos.561  

No sistema jurídico ora vigente, é hialino que apenas com a publicação da parte 

dispositiva do acórdão da ação direta de inconstitucionalidade ou da ação declaratória de 

constitucionalidade no Diário Oficial da União é que o referido prazo iniciaria seu fluxo,562 

por força da edição da Lei n. 9.868/99, a qual determinou a publicação da parte dispositiva 

do acórdão no jornal oficial para que surjam os regulares efeitos da decisão.  

                                                
561  Nas palavras de Ricardo Lobo Torres: “até aquela data o contribuinte só poderia exercitar o seu direito se, 

concomitantemente, postulasse a declaração judicial de inconstitucionalidade. […] Logo, a partir da data 
em que adquiriu eficácia erga omnes a declaração é que contará o prazo de decadência.” (Restituição de 
Tributos. Rio de Janeiro: Forense, 1983. p. 169). 

562 Cf. GRECO, Marco Aurélio; PONTES, Helenilson Cunha. Inconstitucionalidade da lei tributária – 
Repetição de indébito. São Paulo: Dialética, 2002, p. 62. 
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5.2.2.2.2. Prazo no controle de constitucionalidade incidental (difuso e concreto) 

Já na hipótese de um contribuinte ter ajuizado ação própria (e.g., mandado de 

segurança, ação anulatória ou ação de repetição de indébito), obtendo êxito sobre 

declaração de inconstitucionalidade da lei tributária incidentalmente, qual seria o prazo 

para pedido de devolução aplicável aos demais contribuintes que também recolheram o 

mesmo tributo? Ou seja, caso tenha ocorrido controle de constitucionalidade incidental de 

determinada norma tributária, como tal decisão afetará o direito dos demais administrados 

que se subsomem à regra-matriz de incidência em questão?  

A resposta dos defensores dessa linha não poderia ser outra: quanto aos demais 

contribuintes, a decisão proferida em controle de constitucionalidade incidenter tantum não 

os alcança, não produz efeitos, pois somente vincula as partes formadoras da lide. Por 

conseguinte, é necessário ato que dê eficácia geral à decisão individual para que outros 

contribuintes possam usufruir deste julgamento, ou seja, deve ser expedida resolução do 

Senado ou outro ato que reconheça a inconstitucionalidade e a estenda a todos os 

contribuintes.  

Tal orientação, relembre-se, teve guarida na jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça até 2004.563 Posteriormente, passou a ser adotada a tese do pagamento como termo 

a quo do prazo prescricional para tais ações.  

Exemplo em que fica clara a lógica adotada pelo Superior Tribunal de Justiça (mas 

posteriormente revista) foi o caso do Empréstimo Compulsório sobre a aquisição de 

                                                
563  TRIBUTÁRIO. PIS. DECRETOS-LEIS 2.445/88 E 2.449/88. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. 

ART. 74 DA LEI Nº 9.430/96, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 10.637/02. PRESCRIÇÃO. IPC. 
JUROS DE MORA. SELIC. 1. A declaração de inconstitucionalidade proferida incidentalmente pelo 
Supremo Tribunal Federal no RE nº 148.754/RJ, somente passou a ter eficácia erga omnes com a 
publicação da Resolução do Senado Federal nº 49/95, quando foram tornados sem efeito os Decretos-Leis 
nºs 2.445/88 e 2.449/88. 2. O prazo prescricional para a propositura da ação de repetição de indébito do 
PIS cobrado com base nos dois Decretos-Leis iniciou-se, portanto, em 10 de outubro de 1995, data em 
que publicada a Resolução nº 49/95 do Senado Federal, findando em 09 de outubro de 2000. Precedentes. 
No caso em questão, a ação foi proposta em 30 de abril de 1996, não estando, portanto, fulminada pela 
prescrição. 3. Os tributos devidos e sujeitos à administração da Secretaria da Receita Federal podem ser 
compensados com créditos referentes a quaisquer tributos ou contribuições administrados por esse Órgão, 
ante o disposto no art. 74, da Lei nº 9.430/96, com redação conferida pela Lei nº 10.637/02. 4. Os índices 
a serem utilizados em casos de compensação ou restituição são o IPC, no período de março/90 a 
janeiro/91, o INPC, de fevereiro/91 a dezembro/1991, a UFIR, de janeiro/1992 a 31/12/95, e, a partir de 
1º/01/96, a taxa SELIC. 5. Na repetição de indébito ou na compensação, com o advento da Lei 9.250/95, 
a partir de 1º de janeiro de 1996, os juros de mora passaram ser devidos pela taxa SELIC a partir do 
recolhimento indevido, não mais tendo aplicação o art. 161 c/c art. 167, parágrafo único, do CTN. Tese 
consagrada na Primeira Seção, com o julgamento dos EREsp's 291.257/SC, 399.497/SC e 425.709/SC em 
14.05.2003. 6. Recurso especial improvido. (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial  
553.887/RJ. Relator: Ministro Castro Meira. Julgamento: 09 mar. 2004. Órgão Julgador: Segunda Turma. 
Publicação: 28 jun. 2004, p. 263). 



 
 

193 

veículos. Esta exação, instituída pelo Decreto-Lei nº 2.288, de 23 de julho de 1986, foi 

declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, em julgamento (Recurso 

Extraordinário n. 121.336/CE)564 que deu origem à Resolução do Senado de nº 50 (DOU 

de 10 de outubro de 1995)565, cujos termos suspenderam a eficácia do ato normativo. 

Diante deste cenário, o STJ admitiu como dies a quo da restituição dos montantes 

indevidamente recolhidos a título do Empréstimo Compulsório a data da publicação da 

citada Resolução Senatorial, por ser este o momento em que a declaração de 

inconstitucionalidade ganhou efeito erga omnes.566 

Não foi outro o entendimento que prevaleceu nos seguintes casos: i) da Taxa de 

Expediente CACEX, criada pela Lei 2.145/53, alterada pela Lei 7.690/88, e declarada 

inconstitucional pelo Plenário do STF no julgamento do RE 167.992/PR567, terminando 

com sua vigência suspensa pela Resolução do Senado Federal nº 73/95568. De fato, até a 

reviravolta da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, contava-se o 

prazo para a restituição de tais valores a partir da referida Resolução do Senado; 569 ii) da 

                                                
564  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 121.336/CE. Relator: Ministro Sepúlveda 

Pertence. Julgamento: 17 out. 1990. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Publicação: 26 jun. 1992. 
565  BRASIL. Senado Federal. Resolução nº 50. Suspende a execução de dispositivos do Decreto-Lei nº 2.288, 

de 23 de julho de 1986. Brasília: DOU, 10 out. 1995. 
566  TRIBUTÁRIO. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE COMBUSTÍVEIS. DECRETO-LEI N.º 

2.288/86. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. STF. EFEITOS INTRA 
PARTES. RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL. EXTENSÃO ERGA OMNES. PRESCRIÇÃO. 
TERMO INICIAL. 1. A declaração de inconstitucionalidade proferida incidentalmente pelo Excelso 
Supremo Tribunal Federal no RE 121.336/CE somente passou a ter eficácia erga omnes quando da 
promulgação da Resolução do Senado Federal n.º 50/1995, ocasião em que foram tornados sem efeito os 
atos praticados sob abrigo dos artigos suspensos do Decreto n.º 2.288/86. 2. O prazo prescricional, 
portanto, iniciou-se em 09/10/1995, data em que foi editada a Resolução Senatorial, que tornou indevidos, 
erga omnes, os valores recolhidos a título de empréstimo compulsório sobre combustíveis - hipótese 
autorizadora da repetição de indébito, ex vi do art. 165, inciso I, do Código Tributário Nacional - 
findando-se em 08/10/2000. 3. No caso em questão, a ação foi proposta em 23 de julho de 1996, não 
estando, portanto, fulminada pela prescrição. 4. Agravo regimental improvido. (BRASIL. Superior 
Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Recurso Especial 267.718/DF. Relatora: Ministra Laurita Vaz. 
Julgamento: 07 mar. 2002. Órgão Julgador: Segunda Turma. Publicação: DJ, 05 maio 2003, p. 238).  

567  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 167.992/PR. Relator: Ministro Ilmar Galvão. 
Julgamento: 23 nov. 1994. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Publicação: DJ 02 dez. 1994. 

568  BRASIL. Senado Federal. Resolução nº 73. Suspende a execução do caput do art. 10 da Lei nº 2.145, de 29 
de dezembro de 1953, com a redação dada pelo art. 1º da Lei nº 7.690, de 15 de dezembro de 1988. 
Brasília: DOU, 15 dez. 1995. 

569  RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. TAXA DE LICENCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO. CACEX. 
PRESCRIÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECLARAÇÃO 
DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 
CINCO ANOS A PARTIR DA HOMOLOGAÇÃO EXPRESSA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. TESE 
DOS "CINCO MAIS CINCO". RECURSO PROVIDO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. A taxa 
de licenciamento de importação, instituída pelo art. 10 da Lei 2.145/53, com a redação dada pelo art. 1º da 
Lei 7.690/88 (exação declarada inconstitucional pelo STF), sujeita-se a lançamento por homologação, 
porquanto, nesse caso, o contribuinte, apesar de apresentar declaração, paga antecipadamente o tributo 
devido, quando da ocorrência do fato gerador, cujos valores estarão sujeitos, posteriormente, à 
homologação da autoridade competente, que se pode dar de forma expressa ou tácita. 2. A jurisprudência 
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Contribuição Social sobre Pró-Labore e sobre a Remuneração de Autônomos e Avulsos, 

que, depois da declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo, foi objeto da 

Resolução Senatorial nº 14/95570, cujo conteúdo suspendeu a execução da expressão 

avulsos, autônomos e administradores, contida no inciso I do art. 3º da Lei nº 7.787, de 30 

de junho de 1989, passando a dar o direito aos contribuintes para a propositura de ações de 

repetição de indébito e compensações; iii) da Contribuição ao FINSOCIAL, que tinha seu 

prazo para restituição contado a partir do dia 31 de agosto de 1995, data da publicação da 

Medida Provisória n° 1.110/95571, pela qual o Governo Federal admitiu a inaplicabilidade 

das alíquotas majoradas da Contribuição, em razão da declaração de inconstitucionalidade 

proferida pelo Supremo Tribunal Federal das alíquotas excedentes a 0,5% (meio por 

cento).572 

                                                                                                                                              
desta Corte, em entendimentos anteriores, delineava que o prazo prescricional, para se pleitear a 
restituição dos valores indevidamente recolhidos a título de taxa de licenciamento de importação, 
começava a fluir da data da decisão do Supremo Tribunal Federal que declarou a inconstitucionalidade da 
lei em que se fundou a exação. 3. Todavia, essa orientação foi alterada, quando do julgamento, em 
24.3.2004, dos EREsp 435.835/SC, de relatoria do Ministro José Delgado, no qual ficou consagrado 
novamente o entendimento no sentido de que, em se tratando de tributos sujeitos a lançamento por 
homologação, o prazo prescricional, nas ações de repetição de indébito ou compensação tributária, inicia-
se decorridos cinco anos, contados a partir do fato gerador, acrescidos, quando a homologação for tácita, 
de mais um qüinqüênio, computados a partir do termo final do prazo atribuído à Fazenda Pública para 
aferir o valor devido referente à exação - tese dos "cinco mais cinco". 4. Mesmo em se tratando de tributo 
declarado inconstitucional, tanto pela via do controle concentrado como do difuso - com resolução do 
Senado suspensiva da execução da norma -, o prazo prescricional, nas compensações/restituições 
referentes a tributos sujeitos a lançamento por homologação, deve ser contado com base na sistemática 
dos "cinco mais cinco". 5. Recurso especial provido, determinando-se o retorno dos autos à origem, para 
julgamento das demais questões. (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 509.897/DF. 
Relatora: Ministra Denise Arruda. Julgamento: 14 fev. 2006. Órgão Julgador: Primeira Turma. 
Publicação: DJ, 13 mar. 2006, p. 189). 

570  BRASIL. Senado Federal. Resolução nº 14. Suspende a execução da expressão "avulsos, autônomos e 
administradores," contida no inciso I do art. 3º da Lei nº 7.787, de 1989. Brasília: DOU, 19 abr. 1995. 

571  BRASIL. Presidência da República. Medida Provisória n° 1.110 de 30 de agosto de 1995. Dispõe sobre o 
Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais, e dá outras providências. 
Reeditada pela MPV nº 1.142, de 1995. Brasília: DOU, 31 ago. 1995. 

572  “RECURSO ESPECIAL. RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. TRIBUTO DECLARADO 
INCONSTITUCIONAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LANÇAMENTO POR 
HOMOLOGAÇÃO. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS DO FATO GERADOR MAIS CINCO ANOS DA 
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. NÃO-APLICAÇÃO DO ART. 3º DA LC N. 118/2005 ÀS AÇÕES 
AJUIZADAS ANTERIORMENTE AO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA MENCIONADA LEI 
COMPLEMENTAR. ENTENDIMENTO DA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO. EXPURGOS 
INFLACIONÁRIOS. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM TRIBUTOS DIVERSOS 
SOMENTE APÓS O ADVENTO DA LEI N. 10.637/2002. COMPENSAÇÃO COM PARCELAS 
VENCIDAS E VINCENDAS. CABIMENTO. No entender deste Relator, nas hipóteses de restituição ou 
compensação de tributos declarados inconstitucionais pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, o termo a 
quo do prazo prescricional é a data do trânsito em julgado da declaração de inconstitucionalidade, em 
controle concentrado de constitucionalidade, ou a publicação da Resolução do Senado Federal, caso a 
declaração de inconstitucionalidade tenha-se dado em controle difuso de constitucionalidade (veja-se, a 
esse respeito, o REsp 534.986/SC, Relator p/acórdão este Magistrado, DJ 15.3.2004, entre outros). A 
egrégia Primeira Seção deste colendo Superior Tribunal de Justiça, porém, na assentada de 24 de março 
de 2004, houve por bem afastar, por maioria, a tese acima esposada, para adotar o entendimento segundo 
o qual, para as hipóteses de devolução de tributos sujeitos à homologação declarados inconstitucionais 
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Também nesse sentido, antes de passar pela mudança de entendimento apontada no 

item 5.5.2., a Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF, ao julgar o tema, havia 

solidificado juízo segundo o qual o termo inicial para a contagem do prazo decadencial do 

direito de pleitear a restituição do tributo pago indevidamente por inconstitucionalidade 

seria: i) da publicação do acórdão do STF em ADI reconhecendo a invalidade; ii) da 

resolução do Senado; iii) da publicação de ato administrativo que reconhece o caráter de 

indevido à exação.573 

Aliás, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais foi ainda mais longe, 

aceitando a declaração de inconstitucionalidade proferida em processos inter partes como 

termo a quo para outros contribuintes que não compunham a lide em que foi pronunciada a 

decisão, para a restituição dos tributos por eles indevidamente pagos. Vale dizer, o CARF 

dispensou a existência de ato fornecendo caráter geral à decisão proferida em controle de 

constitucionalidade incidental.574  

                                                                                                                                              
pelo Supremo Tribunal Federal, a prescrição do direito de pleitear a restituição se dá após expirado o 
prazo de cinco anos, contados do fato gerador, acrescido de mais cinco anos, a partir da homologação 
tácita (EREsp 435.835/SC, Rel. p/acórdão Min. José Delgado – cf. Informativo de Jurisprudência do STJ 
203, de 22 a 26 de março de 2004). Saliente-se, outrossim, que é inaplicável à espécie a previsão do artigo 
3º da Lei Complementar n. 118, de 9 de fevereiro de 2005, uma vez que a douta Seção de Direito Público 
deste Sodalício, na sessão de 27.4.2005, sedimentou o posicionamento segundo o qual o mencionado 
dispositivo legal se aplica apenas às ações ajuizadas posteriormente ao prazo de cento e vinte dias 
(vacatio legis) da publicação da referida Lei Complementar (EREsp 327.043/DF, Rel. Min. João Otávio 
de Noronha). Dessarte, na hipótese em exame, em que a ação foi ajuizada anteriormente ao início da 
vigência da LC n. 118/2005, deve sermantido o entendimento da Corte de origem, que fixou o prazo 
prescricional qüinqüenal a partir da homologação tácita ou expressado lançamento. […] Recurso especial 
provido em parte, a fim de afastar a compensação do FINSOCIAL com tributos de natureza diversa.” 
(BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 741.272/PE. Relator: Ministro Franciulli Netto. 
Julgamento: 09 ago. 2005. Órgão Julgador: Segunda Turma. Publicação: DJ, 21 mar. 2006, p. 119). 

573  BRASIL. Ministério da Fazenda. Acórdão 03.239 do Processo 10930.002479/97-31. Relator: Conselheiro 
Wilfrido Augusto Marques. Julgamento: 19 mar. 2001. Órgão Julgador: Câmara Superior de Recursos 
Fiscais, 1a Turma. Publicação: DOU, 01 out. 2001. Até 2005 era esse o entendimento solidificado pelo 
Tribunal Administrativo (BRASIL. Ministério da Fazenda. Acórdão CSRF/01-05.308. Relator: José Clóvis 
Alves. Julgamento: 21 set. 2005. Órgão Julgador: Câmara Superior de Recursos Fiscais, Primeira Turma. 
Publicação: 21 set. 2005; BRASIL. Ministério da Fazenda. Acórdão 204-00.054 do Processo 
10120.005031/2001-33. Julgamento: 13 abr. 2005. Órgão Julgador: 2º Conselho de Contribuintes, 4ª. 
Câmara. Publicação: 13 abr. 2005). 

574  Como base para tanto, argumentou-se no acórdão que, “em face da inadmissibilidade da ADIn e da 
impossibilidade de edição de Resolução do Senado Federal, a declaração de inconstitucionalidade do 
Dec-Lei 2.295/86, alcançado em julgamento vivido no Tribunal Pleno da Suprema Corte, atingindo foros 
de definitividade, deve-se estender aos demais contribuintes que não integram o polo ativo da demanda 
que resultou num pronunciamento inter partes […]. Negar a restituição de crédito tributário cuja 
existência tem-se sabidamente por inconstitucional configura-se ofensa aos princípios da justiça, da 
isonomia e da moralidade dos atos da Administração Pública.” (BRASIL. Ministério da Fazenda. Acórdão 
303.31188 do Processo 10660.003434/2001-31. Julgamento: 14 fev. 2004. Órgão Julgador: 3º Conselho 
de Contribuintes, 3ª Câmara. Publicação: DOU, 22 out. 2004). 
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Os julgamentos supradestacados fundamentavam-se em parecer da Receita Federal 

no mesmo sentido – Parecer Cosit nº 58/98575 – cuja inteligência era que, antes da 

declaração de inconstitucionalidade, não há que se falar em pagamento indevido, pois até 

então a lei tem presunção de validade. Todavia, esse ato normativo infralegal foi seguido 

pelo Parecer PGFN/CAT n 1.538/99576, cujo conteúdo dispôs, em sentido completamente 

oposto, que sendo inconstitucional ou não o tributo, o contribuinte possui sempre o prazo 

de cinco anos a partir da extinção do crédito tributário para propor a ação de repetição de 

indébito. Destarte, é nessa nova vertente que vem seguindo o Conselho Administrativo de 

Recursos Fiscais.  

5.2.2.3. Considerações críticas sobre o problema 

Relatados todos os alicerces da primeira e da segunda teoria acerca do termo a quo 

para a contagem do prazo prescricional da ação de restituição de tributos inconstitucionais, 

cumpre tecer algumas considerações pertinentes à discussão. 

Todos os argumentos apontados pela segunda corrente, que se posiciona em prol da 

utilização da declaração de inconstitucionalidade como dies a quo para a contagem do 

prazo prescricional de ações de repetição de indébito, são extremamente pertinentes. 

Com efeito, a natureza da decisão proferida pelo STF é constitutiva, com efeitos 

retroativos, de modo que é a partir de seu advento que haverá de falar em indébito 

tributário, por conseguinte, em actio nata, de onde se conclui que seria esse o marco inicial 

para a aplicação do prazo de cinco anos previsto no CTN.  

Todavia, essa conclusão só faz sentido à medida que se reconhece ser o inciso II do 

artigo 168 do CTN que disciplina a questão. Explica-se. Por analogia, aplicar-se-ia esse 

dispositivo, tomando a expressão “data em que se tornar definitiva a decisão administrativa 

ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado, revogado ou 

rescindido a decisão condenatória”, estendendo-a para a data em que se tornar definitiva a 

decisão declarando a inconstitucionalidade da exação, para, assim, chegar à conclusão de 

ser este o termo inicial do prazo de prescrição previsto no caput do artigo.  

Porém, como ficou registrado linhas atrás, não há que cogitar da aplicação do artigo 

168, inciso II para as ações sob análise, pois o dever de o Fisco restituir tributos 
                                                
575  BRASIL. Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Parecer Cosit nº 58 de 27 de outubro de 1998. 

Brasília: PGFN, 1998. 
576  BRASIL. Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Parecer PGFN/CAT n 1.538 de 28 de outubro de 

1999. Brasília: PGFN, 1999. 
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inconstitucionais está contido no artigo 165, inciso I do Código Tributário, dentre as 

espécies de “cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido”, o que torna 

imperiosa a utilização da regra estampada no artigo 168 inciso I do CTN para a contagem 

do referido prazo, haja vista que este último expressamente impõe sua utilização para as 

hipóteses de indébito previstas no artigo 165, inciso I. A leitura conjunta dos dispositivos 

em comento esclarece o ponto. Veja-se: 
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; […] 

 
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo 
de 5 (cinco) anos, contados: 
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do 
crédito tributário. […] 
 

 Em suma: por se tratar de caso de restituição de tributo inconstitucional, constante 

do artigo 165, inciso I do CTN, imperiosa se faz a utilização do artigo 168, inciso I, do 

mesmo Codex para a contagem do prazo de prescrição. Por conseguinte, necessariamente 

há de se contar a partir do “extinção do crédito tributário” os cinco anos estabelecidos 

como limite antes da ocorrência do fenômeno da prescrição.  

 Com esses dados em mente, ato contínuo passa-se a refletir sobre as causas de 

“extinção do crédito tributário” previstas no artigo 156 do Código Tributário Nacional, 

como visto no início do tópico 5.2.2.  

Buscando utilizar a declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Poder 

Judiciário como termo para contar os cinco anos de prescrição das ações de repetição de 

indébito, poder-se-ia cogitar que o artigo 168 inciso I do CTN, ao falar em “extinção do 

crédito tributário” está se referindo à “decisão judicial passada em julgado” constante do 

artigo 156, inciso X do CTN, e não ao “pagamento” previsto pelo inciso I do mesmo 

artigo. Fosse correta tal premissa, a decisão do STF poderia se enquadrar nas “decisões 

judiciais passadas em julgado”, linha de pensamento que também justificaria a utilização 

de tais decisões para a reabertura dos prazos prescricionais das ações de restituição de 

tributo inconstitucional.577 

 Ocorre que, claramente, o artigo 156, inciso X, do CTN, ao listar a “decisão judicial 

passada em julgado” como fator extintivo da relação jurídica tributária está se referindo à 

                                                
577  BERNO, Cheryl. Restituição de Tributo Inconstitucional. Curitiba: Juruá Editora. 2009, p. 115 e 116. 
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decisão judicial que se sobrepõe a anterior lançamento, decorrente seja de decisão 

administrativa ou de decisão judicial que havia determinado a obrigação de pagamento do 

tributo em questão. Assim, esse dispositivo não está tratando de decisão de caráter geral, 

como aquelas proferidas em sede de controle principal (concentrado e abstrato) de 

constitucionalidade ou advinda de controle incidental (difuso e concreto) com término em 

resolução do Senado ou súmula vinculante, haja vista que tais decisões não alteram direta e 

automaticamente a relação jurídica de determinado contribuinte com a Administração 

Tributária, portanto não extinguem o crédito tributário, mas sim lhe confere novo direito: o 

de pleitear quantias indevidamente recolhidas aos Cofres Públicos.  

De fato, Paulo de Barros Carvalho ensina que a decisão judicial transitada em 

julgado prevista no artigo 156 inciso X culmina no advento de nova norma individual e 

concreta, que se sobrepõe aos lançamentos anteriormente feitos.578 Destarte, não é difícil 

de concluir que os acórdãos prolatados pelo Supremo Tribunal Federal, efetuando controle 

de constitucionalidade objetivo para manter a coerência do sistema jurídico constitucional, 

portanto sem se preocupar com direitos e deveres subjetivos do contribuinte ou do Fisco, 

não têm o condão de se sobrepor automaticamente a determinado lançamento tributário 

contra determinado contribuinte, extinguindo tal relação jurídica. Assim, não é da “decisão 

judicial passada em julgado” que se deve contar a prescrição.  

Conclui-se que dentre as causas extintivas do crédito tributário, o “pagamento” foi 

o marco escolhido pelo sistema jurídico para delimitar o início do prazo prescricional das 

ações de repetição de indébito, inclusive aquelas advindas de pagamento de exações 

inconstitucionais.  

Corroborando esta consideração, veja-se que, como foi exposto no item 1.3. do 

presente estudo, o anteprojeto de Rubens Gomes de Souza para o Código Tributário 

Nacional previa, pela combinação dos artigos 201 e 204, que a restituição de tributos 

inconstitucionais teria como prazo prescricional o período de cinco anos, contados a partir 

da declaração de inconstitucionalidade, mesmo que esta fosse posterior ao pagamento. 

Entretanto, essa hipótese foi suprimida do texto adotado pelo Congresso Nacional. Disto, 

duas conclusões podem ser alcançadas. A primeira, já exposta no item 1.3. deste trabalho, 

é de que a restituição de tributos inconstitucionais é tema que estava no espírito do CTN, 

                                                
578  Dessa substituição de normas, opera-se a extinção, que pode ser não só do crédito tributário, como 

também de qualquer dos outros elementos do vínculo relacional (sujeito ativo, direito subjetivo, dever, 
etc), o que acarretará, consequentemente, na extinção da obrigação tributária. (CARVALHO, Paulo de 
Barros. Curso de Direito Tributário. 22. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 547). 



 
 

199 

de modo que a supressão de regra expressa sobre o assunto decorre de ser esta, na 

realidade, hipótese já contida no âmbito do artigo 165, inciso I do CTN. A segunda 

conclusão, que deve agora ser edificada, é de que o legislador nacional não viu por bem 

traçar situação diferenciada para a restituição de tributos inconstitucionais no que tange ao 

dies a quo do prazo prescricional. Preferiu, isso sim, deixar esta situação disciplinada pelo 

artigo 168, inciso I do CTN, o qual rege também as demais hipóteses de repetição de 

indébito tributário.  

Com isso, evidencia-se que, por mais que a declaração de invalidade proferida pelo 

STF tenha papel indispensável para a restituição de tributos inconstitucionais, não será ela 

capaz de reabrir os prazos decadenciais e prescricionais já consumidos pelo tempo. Sim, a 

decisão possui natureza constitutiva com efeitos retroativos. Sim, é com ela que passa a 

existir o pagamento indevido e, consequentemente, o direito à repetição de indébito. Mas o 

direito positivo pátrio viu por bem limitar no tempo tal fenômeno, balizando-o com a 

segurança jurídica e com as regras de prescrição e decadência.  

Na prática, a situação deveria ser resolvida como no seguinte exemplo: publicada 

no diário oficial da União em 2008 dispositivo de decisão proferida em ADI, reconhecendo 

a inconstitucionalidade de determinada regra-matriz de incidência tributária, com seus 

regulares efeitos ex tunc, significa que um contribuinte que vinha adimplindo com tais 

obrigações fiscais desde sua instituição (1985) se vê agora com o direito de promover ação 

de repetição de indébito relativa aos últimos cinco anos, dentro dos quais tal tributo foi 

indevidamente pago (2003-2008), pois todos os pagamentos feitos neste ínterim são agora 

classificados como indevidos pelo direito e correspondem a período que ainda não foi 

consumido pela decadência ou prescrição, nos termos do artigo 168 do CTN. É justamente 

este o alcance no passado que a declaração de inconstitucionalidade possui.  

Aplicando igualmente esta lógica, por exemplo, ao caso de um tributo que foi 

instituído, cobrado, mas posteriormente extinto, se tal extinção ocorreu há mais de 5 anos, 

a decisão do Supremo Tribunal Federal não terá o condão de renovar os prazos de 

decadência e prescrição. Consequentemente, não haverá direito à restituição das quantias 

indevidamente pagas, já consumadas pelos limites temporais impostos pelo direito, com o 

intuito de conferir segurança jurídica às relações. 

A seu turno, no caso de declaração de invalidade proferida no bojo de um Recurso 

Extraordinário, ou seja, via controle incidental de constitucionalidade, a solução se daria da 

seguinte forma. Um contribuinte propõe ação, por exemplo, em 2005, buscando a 
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declaração, por via de questão prejudicial, de exação que vinha sendo recolhida nos 

últimos anos. Essa ação só vem a ser julgada em 2015 pelo Supremo Tribunal Federal, o 

qual reconhece tal inconstitucionalidade por julgamento de RE, determinando que os 

valores indevidos que foram pagos a título de tributo sejam restituídos ao contribuinte 

interessado. Nessa hipótese, como a ação foi proposta em 2005 é de rigor reconhecer que 

os montantes dispendidos entre 2000 a 2005 devem ser devolvidos, respeitando assim o 

artigo 168 inciso I do CTN, bem como o fato de a ação interromper o prazo prescricional 

(artigo 219, CPC). Qualquer solução em sentido contrário esvaziaria demanda efetuada 

pelo contribuinte. 

Finalmente, cumpre registrar que a decisão proferida no julgamento do Recurso 

Extraordinário n. 136.883/RJ, que normalmente é alçada pelos defensores da reabertura do 

prazo prescricional pela declaração de inconstitucionalidade, na realidade, não tem força 

para sustentar tal entendimento.  

Nesse julgado, o Ministro Sepúlveda Pertence, de fato, afirmou que, 
Declarada, assim, pelo Plenário, a inconstitucionalidade material das normas 
legais em que fundada exigência da natureza tributária, porque feita a título de 
cobrança de empréstimo compulsório, segue-se o direito do contribuinte a 
repetição do que pagou (C. Trib. Nac., art. 165), independentemente do exercício 
financeiro em que tenha ocorrido.579 
 

Entretanto, essa manifestação deve ser posta dentro do contexto do caso concreto 

que estava sendo apreciado, qual seja, o recolhimento indevido apontado pelo contribuinte 

datava de 1987, e, a seu turno, a decisão do Supremo adveio em 1991. Ou seja, somente 

quatro anos haviam se passado, de modo que todos os pagamentos indevidos ainda 

estavam dentro do prazo prescricional de cinco anos estipulado pelo CTN. Ademais, não 

foi travada uma maior discussão entre os ministros sobre o alcance no passado que a 

restituição de tributos inconstitucionais poderia atingir. Por essas razões, não parece 

adequada a conclusão direta de que o Supremo Tribunal Federal adota a tese de que o 

termo a quo para a contagem do prazo prescricional é a declaração de 

inconstitucionalidade,580 até porque não seria de sua competência tratar desse tema, uma 

vez que diz respeito à interpretação de legislação nacional, ou seja, matéria afeita à 

jurisdição do STJ.  

                                                
579  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 136.883/RJ. Relator: Ministro Sepúlveda 

Pertence. Julgamento: 27 ago. 1991. Órgão Julgador: Segunda Turma. Publicação: DJ 30 ago. 1991. 
580  FRATTARI, Rafhael. Os prazos para a restituição do indébito no direito tributário brasileiro – teoria e 

prática. Belo Horizonte: Editora Líder, 2010, p. 173.  
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Concluindo estas considerações críticas, ressalte-se que o que se pretende 

demonstrar, com a interpretação elucidada nas linhas atrás, é que se faz necessário manter 

uma aplicação coerente das regras jurídicas no que tange à questão de restituir tributos 

inconstitucionais. Primeiramente, demonstrou-se a necessidade de aplicação dos 

dispositivos do CTN. Em seguida, restou claro que a hipótese de inconstitucionalidade dos 

tributos está comprimida no artigo 165, inciso I do CTN, e que isso culmina, 

impreterivelmente, na aplicação do artigo 168 inciso I deste mesmo diploma legal para a 

contagem do prazo prescricional. Posteriormente, esclareceu-se que a melhor forma de dar 

sentido às opções feitas pelo sistema tributário nacional é considerar as datas dos 

pagamentos indevidos efetuados até cinco anos da declaração de inconstitucionalidade 

proferida pelo STF como o limite no passado que o direito à restituição de tributo 

alcançará.  

Aplicam-se, assim, sistemática e coerentemente, as regras tributárias para a matéria 

sob análise. Inclusive, a falta de tal sistematização e coerência é a maior crítica que pode 

ser tecida tanto às manifestações jurisprudências como doutrinárias sobre o assunto.  

Com efeito, é possível encontrar julgados do STJ aplicando toda a regulamentação 

referente aos juros e correção monetária, entre outros, do CTN para a restituição de tributos 

inconstitucionais, e, ato contínuo, simplesmente não aceitando a utilização dos 

mandamentos referentes à prescrição, sem maiores motivações para explicar esse salto de 

um regime jurídico tributário para determinadas situações, para um regime não tributário 

em outras, que se relacionam ao mesmo fenômeno. Na doutrina, é dificílimo encontrar 

juristas que se deparem com o problema de alcance no passado que a aceitação da teoria da 

reabertura dos prazos decadenciais e prescricionais podem causar,581e na jurisprudência 

tampouco a questão fica completamente resolvida. Há ainda aqueles que pinçam os 

dispositivos do CTN aleatoriamente para aplicá-los à restituição de tributos 

inconstitucionais, sem se preocupar com o relacionamento que estes dispositivos têm entre 

si.   

                                                
581  Essa situação também foi constatada por Dalton Luiz Dallazem, como se vê pela seguinte passagem de 

sua obra sobre o tema: “a despeito da autoridade da doutrina e da jurisprudência administrativa e judicial 
aqui cutadas, credoras de nossa reverência, não logramos identificar claramente, a explicação quanto ao 
exato alcance, em relação ao passado, do termo inicial ora comentado, embora possamos deduzir que sua 
aplicação permitiria a devolução de tudo quanto foi pago na vigência da lei declarada inconstitucional, 
desde a sua edição – ainda que tenha sido há vinte, trinta ou quarenta anos, não importa. Merecem 
ressalva apenas os trabalhos de Marco Aurélio Greco e Helenilson Cunha Pontes, e de Leonardo Mussi da 
Silva, que expressamente sustentam essa possibilidade.” (Inconstitucionalidade e Tributo. São Paulo: 
Quartier Latin, 2010, p. 222). 
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5.3.  Compensação 

Alcança-se, então, o exame da terceira forma de extinção da relação de indébito 

tributário. Trata-se da compensação, cuja sistemática acarreta num encontro de contas, 

tendo como resultado a extinção de duas obrigações contrapostas: relação jurídica 

tributária, em que o contribuinte tem débito perante o Fisco; e relação jurídica de 

restituição de indébito, na qual o contribuinte tem direito a crédito a ser pago pelo Fisco, 

até o limite que se equivalerem (artigo 170, CTN). 582  Há, portanto, concomitante 

pagamento de tributo e restituição do indébito.583 

Pode-se, assim, perceber que a compensação possui como pressuposto a existência 

de duas relações jurídicas inversas, nas quais o sujeito ativo da primeira torna-se sujeito 

passivo na segunda, e vice-versa. Ambas as relações acabam por, consequentemente, 

anularem-se, no quanto forem equivalentes. 584 

Tendo isso em vista, parece correta a jurisprudência do STJ sobre a questão da lei 

no tempo,585 pois, como bem colocou o Ministro Luis Fux no julgamento do REsp 

742.768/SP, 

                                                
582  Artigo 170. “A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso 

atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos 
e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.” 

583  Pela adoção dos ensinamentos do Prof. Paulo de Barros Carvalho, imperioso ressaltar que a compensação 
só passará a existir no mundo jurídico quando relatada em linguagem jurídica competente. Em suas 
palavras: “para que a compensação seja efetuada é imprescindível a existência de duas normas jurídicas 
individuais e concretas: uma constituindo o débito do contribuinte; outra formalizando o débito do Fisco. 
Combinando essas duas normas, surgirá uma terceira, que é a norma individual e concreta da 
compensação tributária. Somente com a expedição dessa última norma é que a compensação atuará.” 
(Direito Tributário, Linguagem e Método. São Paulo: Noeses, 2009, p. 481). 

584  Justamente por essa configuração do instituto é que Paulo Cesar Conrado afirma ser o momento decisivo 
para a ocorrência da compensação: “o do surgimento, no mundo do direito, do fato do pagamento 
indevido e do conseqüente fato relacional do débito do fisco, e nunca do surgimento do fato jurídico 
tributário e da conseqüente obrigação (tributária), tudo porque esses últimos, como supostos lógicos 
daqueloutros, não são suficientes para a focalização da compensação tributária.” (Compensação 
Tributária e Processo. São Paulo: Quartier Latin. 2009, p. 164).  

585  O Superior Tribunal de Justiça garante que é a lei vigente à época do ajuizamento da ação585 que regerá a 
compensação tributária (EREsp 488.992/MG* e EREsp 1.018.533/SP**), entendimento esse já objeto de 
decisão pela via dos recursos repetitivos (REsp 1.137.738/SP***). Registre-se que a Receita Federal do 
Brasil tem adotado solução diversa, dando a possibilidade de utilizar a lei vigente à época do trânsito em 
julgado da sentença: Solução de Consulta n. 100, de 134 de setembro de 2013. ASSUNTO: Normas 
Gerais de Direito Tributário EMENTA: COMPENSAÇÃO AUTORIZADA POR DECISÃO JUDICIAL 
TRANSITADA EM JULGADO. SUPERVENIÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. 
APLICABILIDADE. Os créditos de natureza tributária relativos a tributos, inclusive contribuições, 
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), reconhecidos por decisão judicial 
transitada em julgado que tenha permitido apenas a compensação com débitos de tributos da mesma 
espécie, poderão ser compensados com débitos próprios relativos a quaisquer tributos, inclusive 
contribuições, administrados pela RFB, desde que a legislação mais benéfica para o contribuinte, vigente 
quando do trânsito em julgado, não tenha sido fundamento da decisão judicial restritiva e que sejam 
atendidos os demais requisitos da legislação de regência. DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei nº 9.430/1996 e 
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O fato gerador do direito à compensação não se confunde com o fato gerador dos 
tributos compensáveis. O fato gerador do direito de compensar é a existência dos 
dois elementos compensáveis (um débito e um crédito) e o respectivo encontro 
de contas. Sendo assim, o regime jurídico aplicável à compensação é o vigente à 
data em que é promovido o encontro entre débito e crédito, vale dizer, à data em 
que a operação de compensação é efetivada. Observado tal regime, é irrelevante 
que um dos elementos compensáveis (o crédito do contribuinte perante o Fisco) 
seja de data anterior.586 
 

Atualmente, a compensação em sede tributária é instituto importantíssimo em 

termos pragmáticos, tendo em vista a dificuldade cada vez maior que o sistema de 

restituição de indébitos por meio de expedição de precatórios (item 5.5 deste capítulo) tem 

apresentado. 587  Entretanto, juridicamente, constata-se que o direito subjetivo à 

compensação, diferentemente da restituição de tributos, não tem índole constitucional. Por 

esse motivo, é possível a sua restrição pelo legislador ordinário, como a imposição do 

requisito da existência de lei autorizativa para a validade da compensação, face a 

indisponibilidade dos bens públicos, por exemplo.588 Neste sentido, previu o artigo 170 do 

CTN589 ser imperiosa a existência de lei prevendo a possibilidade de o contribuinte fazer 

uso da compensação para que essa ferramenta possa ser devidamente utilizada. 

Relacionando a compensação com as demais formas de extinção da relação de 

débito do Fisco, tem-se que a restituição de indébito tributário é entendida como gênero, 

cujas espécies são a repetição e a compensação.590 Ambas, bem como a prescrição e a 

decadência, promovem a extinção do débito do fisco para com o contribuinte. Igualmente, 

                                                                                                                                              
alterações posteriores, art. 74; Lei nº 8.383/1991, art. 66; IN RFB nº 740/2007, art. 12; SD Cosit nº 
2/2010; SD Cosit nº 23/2011 (*BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Embargos de Divergência nom 
Recurso Especial 488.992/MG. Relator: Ministro Teori Albino Zavascki. Julgamento: 26 maio 2004. 
Órgão Julgador: Primeira Seção. Publicação: DJ, 07 jun. 2004; ** BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 
Embargos de Divergência no Recurso Especial 1.018.533/SP. Relator: Ministra Eliana Calmon. 
Julgamento: 10 dez. 2008. Órgão Julgador: Primeira Seção. Publicação: DJe, 02 set. 2009; *** BRASIL. 
Superior Tribunal de Justiça. Embargos de Divergência no Recurso Especial 1.137.738/SP. Relator: 
Ministro Luiz Fux. Julgamento: 09 dez. 2009. Órgão Julgador: Primeira Seção. Publicação: DJe, 01 fev. 
2010). 

586  BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 742.768/SP. Relator: Ministro Teori Albino 
Zavascki. Órgão Julgador: Primeira Turma. Data do Julgamento: 02 fev. 2006. Data da Publicação: DJ 20 
fev. 2006. 

587  José Mörschbächer registrou sua indignação sobre o assunto na seguinte passagem: “É consabido de 
todos que se encontra completamente falido no Brasil o sistema de restituição de tributos pagos 
indevidamente através dos denominados precatórios judiciais.” (Restituição de tributos indevidos por 
compensação. Cadernos de Direito Tributário e Finanças Públicas - v. 3 n. 11 abr./ jun. 1995: Revista dos 
Tribunais, 1995, p. 70-74). 

588  CERQUEIRA, Marcelo Forte. Repetição do Indébito Tributário. São Paulo: Max Limonad. 2000, p. 432. 
589  TORRES, Ricardo Lobo. Restituição de Tributos. Rio de Janeiro: Forense, 1983, p. 64 – 68. Outrossim, 

destaca-se que somente se a lei também autorizar poderá ser feita compensação financeira com os débitos 
decorrentes da incidência de impostos não cumulativos. 

590  Cf. Compensação Tributária e Processo. São Paulo: Quartier Latin. 2009, p. 128. 
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ambas dependem da atuação primordial do contribuinte para a consecução de tal fim.591 

Entretanto, possuem diferenças, como aponta Paulo Cesar Conrado:  
Falando-se em repetição, supor-se-á a intervenção de certa autoridade (judicial 
ou administrativa), mediante procedimento próprio […]; falando-se em 
compensação, em contrapartida, a intervenção de uma autoridade será, em certos 
casos, dispensada, permitindo-se ao contribuinte a promoção, por si, dos atos 
necessários à efetivação da compensação, como faria, de resto, nos casos de 
autolançamento.592 
 

Isto quer dizer que o fato relacional da compensação tributária pode advir de norma 

posta no mundo jurídico seja pelo contribuinte, seja pela autoridade competente, 

diferentemente da repetição de indébito, que deverá contar invariavelmente com esta 

última opção para seu aperfeiçoamento.593 

Tendo isso em vista, é possível traçar uma classificação das modalidades de 

compensação presentes no sistema jurídico vigente: i) compensação de ofício, que ocorre 

por ato da Administração Tributária (art. 170, do CTN; art. 7º do Decreto-Lei n. 2.287, de 

23 de julho de 1986; art. 73 da Lei n. 9.430/96); ii) compensações de iniciativa do sujeito 

passivo da obrigação tributária, efetuada pelo próprio contribuinte (170 e 170-A do CTN e 

autorizada pelo art. 74, da Lei n. 9.430/96). Essa última hipótese, por sua vez, subdivide-se 

em: ii.a) autocompensação; e ii.b) compensação decorrente de sentença transitada em 

julgado.594 

No atinente à autocompensação, trata-se de sistemática pela qual o contribuinte, ao 

invés de efetuar o pagamento antecipado do tributo, registra em sua escrita fiscal o crédito 

                                                
591  É certo, todavia, que existe a chamada “compensação de ofício” ou “imputação de compensação” no 

âmbito dos tributos federais, a qual ocorrerá nas hipóteses em que o contribuinte tenha direito à 
restituição apurada administrativamente e concomitantemente seja verficado débito para com a Fazenda 
Nacional. Como não poderia ser diferente, tal compensação deverá ser notificada ao contribuinte para que 
se manifeste sobre a sua consecução. (MARINS, James. Direito Processual Tributário Brasileiro, 5. ed. 
São Paulo: Dialética, 2010. p. 314). Por permitir a compensação de débitos que estão sendo pagos pelo 
regime de parcelamento, essa hipótese causa estranheza por parte da doutrina.  

592  CONRADO, Paulo César. Compensação Tributária e Processo. São Paulo: Quartier Latin. 2009, p. 134. 
593  Ibid., p. 147. 
594  BRASIL. Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Parecer PGFN/CAT n. 2.093/2011. Repetição de 

indébito tributário e compensação tributária de créditos reconhecidos em decisão judicial. Consulta da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil, encaminhada pela NOTA TÉCNICA/COSIT/RFB/Nº 18, de 30 
de julho de 2010. Consolidação de questionamentos apresentados pela Coordenação-Geral de 
Administração Tributária CODAC, pelas unidades regionais da Secretaria da Receita Federal do Brasil e 
pela Equipe Nacional de Revisão do Manual de Controle do Crédito Tributário sub judice, instituída pela 
Portaria Corat Nº 59, de 20 de julho de 2004. Análise jurídica. Competência CAT e CRJ. 
PARECER/PGFN/CRJ/Nº 19/2011. (Registros Nºs 5946/2010 e 94/2011). Significado e momento de 
ocorrência do "encontro de contas" em âmbito de compensação tributária. Consulta oriunda da 
Coordenação-Geral de Representação Jurídica da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (CRJ/PGFN), 
para subsidiar teses fazendárias em juízo. (Registro Nº 1907/2011). Prescrição da compensação tributária 
produzida em DCTF. Consulta da Procuradoria-Regional da Fazenda Nacional da 3ª Região. (Registro Nº 
9998/2010). Brasília, 8 nov. 2011, p. 63. 
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oponível à Fazenda Pública e, assim, recolhe apenas o saldo devedor. Esta atuação se 

submete à ulterior homologação fazendária, a qual promove a extinção do crédito 

tributário. 

Tal forma de extinção da relação de indébito tributário é fruto de clara evolução 

experimentada na legislação federal.595  

De fato, o artigo 66596 da Lei n. 8.383, de 31 de dezembro de 1991, incumbiu-se de 

estabelecer as regras gerais sobre a compensação tributária, o que, consequentemente, 

passou a impedir que atos infralegais expedidos pela Administração pudessem afastar ou 

dirimir esse direito do contribuinte.597 Assim, determinou ser válida a compensação de 

valores indevidamente pagos a título de tributos federais, porém somente entre “tributos, 

contribuições e receitas da mesma espécie.” Este ato normativo federal, contudo, foi 

sucedido por diversas alterações legislativas.  

Em primeiro lugar, a Lei n. 9.250, de 26 de dezembro de 1995 com seu artigo 39598 

deu nova redação ao dispositivo supracitado, trazendo como principal inovação o 

alargamento do requisito da existência de mesma espécie tributária para que seja regular a 

                                                
595  É possível, inclusive, encontrar disposições específicas quanto a certos tributos federais para a 

compensação. Como exemplo, destaca-se a legislação sobre o Imposto sobre Produtos Industrializados 
(Decreto nº 7.212, de 15 de junho de 2010), que pelo seu artigo 268 impõe que: “sujeito passivo que 
apurar crédito do imposto, inclusive decorrente de trânsito em julgado de decisão judicial, passível de 
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a impostos 
e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observadas as demais 
prescrições e vedações legais.” Nos § 1º e § 2º, a Lei continua “a compensação de que trata o caput será 
efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas 
aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. A compensação declarada à Secretaria da 
Receita Federal do Brasil extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior 
homologação.” 

 Assim, a compensação de valores indevidamente pagos como tributo pelo contribuinte ganha 
característica particular nos autolançamentos, como no caso do IPI, pois ao próprio contribuinte caberá 
apurar suas dívidas e créditos sem a participação fazendária, que unicamente terá lugar a posteriori, na 
homologação do lançamento. 

596  “Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos e contribuições federais, inclusive 
previdenciárias, mesmo quando resultante de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão 
condenatória, o contribuinte poderá efetuar a compensação desse valor no recolhimento de importância 
correspondente a períodos subseqüentes. 

 § 1° A compensação só poderá ser efetuada entre tributos e contribuições da mesma espécie. 
 § 2° É facultado ao contribuinte optar pelo pedido de restituição. 
 § 3° A compensação ou restituição será efetuada pelo valor do imposto ou contribuição corrigido 

monetariamente com base na variação da Ufir. 
 § 4° O Departamento da Receita Federal e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) expedirão as 

instruções necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo.” 
597  MARINS, James. Direito Processual Tributário. 5. ed. São Paulo: Dialética, 2010, p. 309. 
598  BRASIL. Presidência da República. Lei n. 9.250, de 26 de dezembro de 1995. Altera a legislação do 

imposto de renda das pessoas físicas e dá outras providências. Brasília: DOU, 27 dez. 1995, p. 22304. 
“Art. 39. A compensação de que trata o art. 66 da Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991, com a 
redação dada pelo art. 58 da Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995, somente poderá ser efetuada com o 
recolhimento de importância correspondente a imposto, taxa, contribuição federal “ou receitas 
patrimoniais de mesma espécie e destinação constitucional, apurado em períodos subseqüentes.” 
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compensação. Para tanto, foi acrescentada a expressão destinação constitucional ao 

dispositivo, adotando-se a interpretação que vinha sendo atribuída pela Secretaria da 

Receita Federal e pelo Instituto Nacional do Seguro Social sobre a questão, no seguinte 

sentido: é permitida a compensação desde que os créditos e débitos tributários tenham o 

mesmo destino constitucional, vale dizer, aqueles tributos que, em consonância com as 

normas de direito financeiro, observem equivalente partilha de recursos dos produtos da 

arrecadação tributária.599 

Posteriormente, a Lei n. 9430, de 27 de dezembro de 1996600, mais uma vez inovou 

a matéria. De acordo com seus artigos 73 e 74601, ficou delegada à Administração 

Tributária a prerrogativa de autorizar a compensação, a requerimento do contribuinte. 

Ademais, a Lei retirou o critério de mesma espécie tributária e destinação constitucional, 

concedendo a possibilidade de compensação entre quaisquer tributos, desde que mediante a 

dita autorização fazendária.  

Todavia, logo a Medida Provisória nº 66602, convertida na Lei nº 10.637, de 30 de 

dezembro de 2002, a Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003 e a Lei nº 11.051, de 29 de 

                                                
599  MARINS, James. Direito Processual Tributário. 5. ed. São Paulo: Dialética, 2010, p. 309. A 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui precedentes aplicando a nova legislação, como na 
ementa vazada nos seguintes termos: TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TRIBUTO 
SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DOS CRÉDITOS. 
PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. COMPENSAÇÃO DE 
TRIBUTOS. SÚMULA 213/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. Admite-se a compensação dos 
indébitos recolhidos a título de FINSOCIAL, com os valores devidos referentes à COFINS, em razão de 
possuírem a mesma natureza jurídico-tributária e destinarem-se ambas ao custeio da Previdência Social, 
pelo que não há violação ao § 1º, do art. 66, da Lei n.º 8.383/91. Precedentes: EREsp 78301/BA, Rel. 
Min. Ari Pargendler, DJ de 28.04.1997; EREsp 89.038/BA, Rel. Min. Adhemar Maciel, DJ de 
30.06.1997. 2. A averiguação da liquidez e da certeza dos créditos e débitos compensáveis é da 
competência da Administração Pública, que fiscalizará o encontro de contas efetuado pelo contribuinte, 
providenciando a cobrança de eventual saldo devedor. Orientação que se depreende do entendimento 
expresso na Súmula 213/STJ. 3. "O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do 
direito à compensação tributária" (Súmula 213/STJ). […] Recurso especial a que se nega provimento.” 

600  BRASIL. Presidência da República. Lei n. 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Dispõe sobre a legislação 
tributária federal, as contribuições para a seguridade social, o processo administrativo de consulta e dá 
outras providências. Brasília: DOU, 30 dez. 1996, p. 28850. 

601  “Art. 73. Para efeito do disposto no art. 7º do Decreto-lei nº 2.287, de 23 de julho de 1986, a utilização 
dos créditos do contribuinte e a quitação de seus débitos serão efetuadas em procedimentos internos à 
Secretaria da Receita Federal, observado o seguinte: 

 I - o valor bruto da restituição ou do ressarcimento será debitado à conta do tributo ou da contribuição a 
que se referir; 

 II - a parcela utilizada para a quitação de débitos do contribuinte ou responsável será creditada à conta do 
respectivo tributo ou da respectiva contribuição. 

 Art. 74. Observado o disposto no artigo anterior, a Secretaria da Receita Federal, atendendo a 
requerimento do contribuinte, poderá autorizar a utilização de créditos a serem a ele restituídos ou 
ressarcidos para a quitação de quaisquer tributos e contribuições sob sua administração.” 

602  BRASIL. Presidência da República. Medida Provisória nº 66, de 29 de agosto de 2002. Dispõe sobre a não 
cumulatividade na cobrança da contribuição para os Programas de Integração Social (PIS) e de Formação 
do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), nos casos que especifica; sobre os procedimentos para 
desconsideração de atos ou negócios jurídicos, para fins tributários; sobre o pagamento e o parcelamento 
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dezembro de 2004603, vieram trazer novos contornos à questão. De acordo com as novas 

disposições, especialmente as alterações do artigo 74 da Lei nº 9.430/96, James Marins 

assegura que 
[…] refaz-se o sistema da autocompensação tributária através da mera 
Declaração de Compensação que havia sido abruptamente interrompido, e, 
ademais disso, uma vez que o parágrafo 2º prescreve que a compensação 
declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob 
condição resolutória de ulterior homologação, passa a haver clara atribuição 
legal de eficácia extintiva, ainda que sob conditio, à autocompensação 
promovida pelo contribuinte.604  
 

Porém, deve-se salientar que há estudiosos, como Cleide Previtalli Cais,605 que 

preferem se ater ao entendimento de que a extinção do crédito tributário pela compensação 

só adviria com a homologação, expressa ou tácita, promovida pela Administração, e não 

pela autocompensação feita pelo contribuinte. Marcelo Fortes de Cerqueira comunga com 

este entendimento, afirmando que a homologação, ainda que ocorrida posteriormente à 

atuação do contribuinte, possui importância incontestável. Isto porque as compensações 

autorizadas pela lei, mas efetuadas por conta e risco do contribuinte, só seriam 

                                                                                                                                              
de débitos tributários federais, a compensação de créditos fiscais, a declaração de inaptidão de inscrição 
de pessoas jurídicas, a legislação aduaneira, e dá outras providências. Brasília: DOU, 30 ago. 2002. 

603  BRASIL. Presidência da República. Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002. Dispõe sobre a não-
cumulatividade na cobrança da contribuição para os Programas de Integração Social (PIS) e de Formação 
do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), nos casos que especifica; sobre o pagamento e o 
parcelamento de débitos tributários federais, a compensação de créditos fiscais, a declaração de inaptidão 
de inscrição de pessoas jurídicas, a legislação aduaneira, e dá outras providências. Brasília: DOU, 30 dez. 
2002, p. 2.; BRASIL. Presidência da República. Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003. Altera a 
Legislação Tributária Federal e dá outras providências. Brasília: DOU, Seção 1, Edição Extra, A, 30 dez. 
2003, p. 1; e BRASIL. Presidência da República. Lei nº 11.051, de 29 de dezembro de 2004. Dispõe sobre 
o desconto de crédito na apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL e da 
Contribuição para o PIS/PASEP e COFINS não cumulativas e dá outras providências. Brasília: DOU, 30 
dez. 2004, p. 8. 

604  Direito Processual Tributário Brasileiro 5. ed. São Paulo: Dialética, 2010, p. 311. A evolução legislativa 
apontada foi seguida pelo STJ quando instado a se manifestar sobre o regime aplicável aos pedidos de 
compensação requeridos pelos contribuintes. Veja-se no extrato da ementa destacado: “A análise da 
evolução legislativa em matéria de compensação de tributos (Leis 8.383/91, 9.430/96 e 10.637/2002) 
importou, então, as seguintes conclusões pelo órgão colegiado: a) na vigência da Lei 8.383/91, somente é 
possível a compensação de tributos e contribuições federais, inclusive previdenciárias, vincendas e da 
mesma espécie, nos casos de pagamento indevido ou a maior; b) com o advento da Lei 9.430/96, o 
legislador permitiu que a Secretaria da Receita Federal, atendendo a requerimento do contribuinte, 
autorizasse a utilização de créditos a serem restituídos ou ressarcidos para a quitação de quaisquer tributos 
e contribuições sob sua administração; c) a Lei 10.637/02 (que deu nova redação ao art. 74 da Lei 
9.430/96), possibilitou a compensação de créditos, passíveis de restituição ou ressarcimento, com 
quaisquer tributos ou contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, independentemente 
de requerimento do contribuinte. 6. Na vigência da redação originária da Lei 9.430/96, art. 74, a 
compensação entre espécies tributárias diversas exigia requerimento administrativo, o que não ocorreu no 
caso dos autos. Assim, poderá o contribuinte compensar os créditos do PIS apenas com as exações da 
mesma espécie (PIS com PIS) […] 8. Agravos regimentais da Fazenda Nacional e do contribuinte não 
providos.” (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Recurso Especial 1.081.076/SP. 
Relator: Ministro Benedito Gonçalves. Julgamento: 17 jun. 2010. Órgão Julgador: Primeira Turma. 
Publicação: DJe, 01 jul. 2010). 

605  Cf. O Processo Tributário. 4. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 409. 
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aperfeiçoadas por meio da atuação do Poder Público, como o que ocorre com o pagamento 

antecipado, que só extingue o débito com o advento posterior da homologação.606 Trata-se, 

realmente, de raciocínio pautado no Código Tributário Nacional, quando se observa a 

disciplina do lançamento por homologação.  

Sobre o assunto, é de rigor lembrar que, segundo o magistério de Paulo de Barros 

Carvalho, o ato homologatório não passa de ato de fiscalização efetuado pelo Poder 

Público.607 Destarte, o lançamento e a homologação têm naturezas distintas: enquanto o 

lançamento certifica a dívida, a homologação certifica a quitação. A homologação a que se 

refere o art. 150 do CTN culmina na extinção do crédito, e não sua constituição, sendo o 

desaparecimento do vínculo obrigacional o seu efeito próprio.  

Aplicando tal raciocínio para a homologação das compensações, concluir-se-ia ser 

necessário um ato reconhecendo o direito à compensação para poderem ser extintos os 

créditos e débitos recíprocos entre contribuinte e Fazenda Pública, consolidados na 

autocompensação. Entretanto, não existe óbice para que esses atos sejam feitos num só 

processo, o qual terminaria com a autoridade competente expedindo a norma da 

compensação (efetivo encontro de contas). 

De qualquer forma, é certo que somente créditos líquidos e certos é que podem 

ensejar a compensação de tributos indevidamente pagos.  

Ocorre que, na hipótese de lançamento por homologação, é o contribuinte quem 

procederá à apuração da base de cálculo, sobre ela aplicando a alíquota cabível para, 

finalmente e no prazo estipulado, efetuar o recolhimento do tributo ao Erário. Nesse 

ínterim, a autocompensação ocorrerá, já que o contribuinte procederá aos descontos dos 

créditos que detém contra o Fisco, devidamente declarados, em razão de pagamentos 

indevidos. Todo esse procedimento será feito por conta e risco do contribuinte, com base 

na lei tributária em vigor, ou seja, obedecendo a competência e procedimentos 

adequados,608 e sem nenhum conhecimento da Fazenda Pública, a qual só virá a atuar 

posteriormente para validar a atividade do contribuinte ou eventualmente cobrar parcelas 

faltantes por meio de lançamento de ofício. 
                                                
606  Cf. Repetição do Indébito Tributário. São Paulo: Max Limonad. 2000, p. 436. 
607  Direito Tributário – Fundamentos Jurídicos da Incidência. 8. ed. São Paulo: Saraiva. 2010, p. 329. 
608  Sobre a questão da liquidez e certeza dos créditos a serem compensados, é imperioso destacar os 

apontamentos feitos por Paulo Cesar Conrado. Segundo este autor, toda relação jurisdicional de débito 
com o fisco é líquida e certa, não sendo possível observar no sistema qualquer situação diferente dessa. 
Da mesma forma, as relações de débito do fisco apresentam as mesmas qualidades. Por conseguinte, o 
sentido possível de ser atribuído à expressão crédito líquido e certo para fins de compensação é que sua 
constituição cumpriu os requisitos de competência e procedimentos impostos pelo sistema jurídico 
(Compensação Tributária e Processo. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 125 a 127). 
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Por essas razões, o Superior Tribunal de Justiça definiu que "a compensação no 

âmbito do lançamento por homologação não necessita de prévio reconhecimento da 

autoridade fazendária ou de decisão judicial transitada em julgado, para a configuração da 

certeza e liquidez dos créditos" (REsp 129.627/PR)609. Todavia, é claro que o Fisco terá o 

direito de averiguar a certeza e liquidez dos créditos posteriormente, como supra-

assentado.  

Veja-se que, quanto a sua classificação jurídica, a natureza da autocompensação 

tributária é de direito potestativo 610, tendo em vista que, uma vez existindo a lei 

autorizativa e preenchidos os requisitos nela estabelecidos, a compensação caracteriza uma 

manifestação de vontade que só pode ser aceita pelo ente fazendário, não dando azo a 

qualquer discussão ou contestação. Noutros termos: “o direito de se autocompensar é 

reciprocamente ínsito ao direito de autolançar.”611 Assim, trata-se de prerrogativa jurídica, 

imposta unilateralmente, que deixa o Poder Público em situação de sujeição perante o 

contribuinte. Todavia, na hipótese de a Fazenda não concordar com o exercício de tal 

direito, o contribuinte pode se valer de ação judicial para garanti-lo.612 

Na hipótese de não ser homologada a compensação, a autoridade administrativa 

cientificará o contribuinte do indeferimento da compensação realizada, intimando-o para 

efetuar o pagamento dos débitos indevidamente compensados, com os respectivos 

acréscimos legais. Ressalte-se que é passível de recurso administrativo, na via federal, o 

não reconhecimento (ou desconsideração) da compensação efetuada por meio de 

manifestação de inconformidade, no prazo de 30 dias, contados da ciência do ato que não 

homologou a declaração de compensação. Esta manifestação será objeto de apreciação 

pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, de acordo com o rito previsto no 

                                                
609  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 129.627/PR. Relator: Ministro Francisco Peçanha 

Martins. Julgamento: 02 set. 1999. Órgão Julgador: Segunda Turma. Publicação: DJU 25 out. 1999. 
610  Cf. TROIANELLI, Gabriel Lacerda. Repetição de Indébito, Compensação e Ação Declaratória. In: 

MACHADO, Hugo de Brito (Coord.). Repetição do Indébito e Compensação no Direito Tributário, São 
Paulo: Dialética; Fortaleza: Instituto Cearense de Estudos Tributário, 1999, p. 134. 

611  MATTOS, Aroldo Gomes de. Repetição do Indébito, Compensação e Ação Declaratória. In: MACHADO, 
Hugo de Brito (Coord.). Repetição do Indébito e Compensação no Direito Tributário, São Paulo: 
Dialética; Fortaleza: Instituto Cearense de Estudos Tributário, 1999, p. 65. 

612  “Os direito potestativos se exercitam e atuam, em princípio, mediante simples declaração de vontade do 
seu titular, independentemente de apelo às vias judiciais, e, em qualquer hipótese, sem o concurso da 
vontade daquele que sofre a sujeição. […]. Em outros casos, que compõem uma segunda categoria, os 
direitos potestativos podem ser exercitados mediante simples declaração de vontade do seu titular, sem 
apelo a via judicial, mas somente se aquêle que sofre a sujeição concordar com tal forma de exercício. Se 
não houver concordância, o titular do direito potestativo pode recorrer à via judicial para exercitá-lo. Tal 
via funciona, aí, apenas subsidiariamente.” (AMORIM FILHO, Agnelo. Critério científico para distinguir 
prescrição de decadência e para identificar as ações imprescritíveis. In: Revistas dos Tribunais 744 
outubro/1997- Memória do Direito Brasileiro, 86º ano, p. 731). 
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Decreto nº 70.235/1972, de modo que lhe é conferido o efeito suspensivo da exigibilidade 

do tributo. 

Pois bem. Já com relação à segunda forma de compensação por iniciativa do 

contribuinte, vale dizer, a compensação decorrente de sentença judicial transitada em 

julgado, a Instrução Normativa RFB n. 517, de 25 de fevereiro de 2005, criou como 

condição para o andamento do processo administrativo de compensação a necessidade de 

habilitação junto à Receita Federal. Pela habilitação do crédito, demonstrar-se-á a decisão 

transitada em julgado garantindo o crédito do contribuinte, a qual tem o condão de validar 

a posterior declaração de compensação a ser efetuada. Este requisito permaneceu posto na 

Instrução Normativa 1.300, de 20 de novembro de 2012, atualmente em vigor. 613 

Outrossim, a homologação da declaração de compensação igualmente será necessária para 

o término do procedimento, como ocorre na hipótese de autocompensação. 

No que tange à aplicação destes institutos, especificamente à restituição de tributos 

declarados inconstitucionais, grosso modo nenhuma exceção vem a lume: é plenamente 

cabível a compensação,614 que é inclusive vislumbrada claramente na legislação federal.615 

                                                
613  “Artigo 82: Na hipótese de crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado, a Declaração de 

Compensação será recepcionada pela RFB somente depois de prévia habilitação do crédito pela DRF, 
Derat, Demac/RJ ou Deinf com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo.” (BRASIL. 
Secretaria da Receita Federal. Instrução Normativa nº 1.300 de 20 de novembro de 2012. Estabelece 
normas sobre restituição, compensação, ressarcimento e reembolso, no âmbito da Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, e dá outras providências. Brasília: DOU, 21 nov. 2012). 

614  CAIS, Cleide Previtalli. O processo Tributário. 4. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 
404. 

615  Porém, é de rigor apresentar uma singularidade que o tema dos tributos inconstitucionais apresenta em 
relação à compensação. Ocorre que, muito embora o direito à compensação possa ser limitado pela 
legislação, quando do advento de uma declaração de inconstitucionalidade, tal limitação será 
desconsiderada para fins de restituição ou compensação tributária. Afinal, o efeito ex tunc e erga omnes 
da sentença proferida pelo STF que reconhece a inconstitucionalidade de uma lei, e, por conseguinte, das 
limitações por ela impostas, determina que os recolhimentos efeitos com base nessa lei sejam 
desconstituídos completamente, por intermédio da restituição ou compensação dos montantes levados aos 
cofres estatais. Situação desse jaez ocorreu no caso das Leis nº 9.032 e 9.129 de 1995, cujos 
mandamentos impunham um limite de 25% (vinte e cinco por cento) e 30% (trinta por cento) para a 
compensação de contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração de administradores, 
autônomos e avulsos. Com a inconstitucionalidade dessa exação reconhecida pelo Supremo (BRASIL. 
Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 166.772-9/RS. Relator: Ministro Marco Aurélio. 
Julgamento: 12 maio 1994. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Publicação: DJU, 20 maio 1994; e BRASIL. 
Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.102-2/DF. Relator: Ministro Maurício 
Corrêa. Julgamento: 05 out. 1995. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Publicação: DJU, 17 nov. 1995), o 
STJ construiu firme jurisprudência, assinalando que durante a vigência das leis, os limites percentuais 
deveriam ser observados para a efetuação de compensações, mas “diversa será, no entanto, a situação 
quando houver declaração de inconstitucionalidade do tributo, tendo em vista que tal declaração expunge 
do mundo jurídico a norma, que será considerada inexistente ab initio. Sua nulidade contamina, ab ovo, a 
exação por ela criada, que será considerada, a partir da declaração de inconstitucionalidade, devido aos 
seus efeitos erga omnes, como se nunca tivesse existido. O direito à restituição do indébito que emana 
deste ato de pagar tributo inexistente dar-se-á, na espécie, por meio de compensação tributária, não 
podendo, em hipótese alguma, ser limitado, sob pena de ofensa ao primado da supremacia da 
Constituição. E isso porque, o limite à compensação, seja de 25% ou 30%, torna parte do pagamento 



 
 

211 

Com efeito, a matéria foi disciplinada pela Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009, a 

qual acrescentou à Lei nº 9.430/96 nova hipótese de não reconhecimento da declaração de 

compensação realizada pelo contribuinte. Trata-se justamente da compensação que tenha 

como fundamento alegação de inconstitucionalidade de lei. Não obstante, o próprio 

dispositivo em apreço (artigo 74, § 12, II, “f”, da Lei nº 9.430/96) já se prontificou a 

desenhar as exceções a essa regra, vale dizer, os casos em que a inconstitucionalidade do 

ato normativo será argumento legítimo para compensações tributárias. São eles: quando a 

lei inconstitucional que serve de base para a compensação i) tenha sido declarada 

inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou 

em ação declaratória de constitucionalidade; ii) tenha sua execução suspensa pelo Senado 

Federal; iii) tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado 

a favor do contribuinte; ou iv) seja objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo 

Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição. 

Percebe-se que a legislação federal se atém fielmente aos modelos e efeitos do 

controle de constitucionalidade vigentes na ordem jurídica brasileira, descritos no capítulo 

2, subitem 2.1.2., porém ainda sem acatar o “efeito vinculante” que vem sendo atribuído 

pelo STF aos julgados em recurso extraordinário com repercussão geral. Ou seja, caso 

esteja-se diante de declaração de inconstitucionalidade proferida no bojo de processo 

principal (concentrado e abstrato), por força de seus regulares efeitos ex tunc, erga omnes e 

vinculantes, qualquer contribuinte poderá efetuar compensação com base na invalidade do 

tributo, ratificada pelo Supremo Tribunal Federal em ação direita de inconstitucionalidade 

ou ação declaratória de constitucionalidade. De outro lado, na hipótese de a declaração de 

inconstitucionalidade ter sido pronunciada em controle incidental (difuso e concreto), três 

caminhos poderão levar o contribuinte ao direito de fazer uso da inconstitucionalidade de 

tal lei para fins de compensação de tributos. O primeiro deles é que tenha sido o próprio 

                                                                                                                                              
válido, concedendo, assim, eficácia parcial a lei nula de pleno direito. Embargos de divergência 
rejeitados." (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Embargos de Divergência no Recurso Especial 
189.052/SP. Relator Ministro Paulo Medina. Julgamento: 12 mar. 2003. Órgão Julgador: Primeira Seção. 
Publicação: DJ, 03 nov. 2003). No mesmo sentido ver: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Embargos 
de Declaração no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Especial 871.152/SP. 
Relator: Ministro Luiz Fux. Julgamento: 02 ago. 2010. Órgão Julgador: Primeira Turma. Publicação: DJe, 
19 ago. 2010; BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Embargos de Declaração no Recurso Especial 
396.077/SC. Relator: Ministro Castro Meira. Julgamento: 09 jun. 2004. Órgão Julgador: Primeira Seção. 
Publicação: DJ, 09 ago. 2004; BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Embargos de Declaração no Agravo 
Regimental nos Embargos de Divergência no Recurso Especial 263.433/CE. Relator: Ministra Eliana 
Calmon. Julgamento: 27 ago. 2003. Órgão Julgador: Primeira Seção. Publicação: DJ, 29 set. 2003; 
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Embargos de Divergência no Recurso Especial 181.479/SC. 
Relator: Ministro Franciulli Netto. Julgamento: 25 jun. 2003. Órgão Julgador: Primeira Seção. 
Publicação: DJ, 25 ago. 2003. 
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contribuinte quem busca a compensação que tenha movido o Judiciário, atingindo sentença 

em seu favor, quer dizer, ato jurídico reconhecendo a incompatibilidade do tributo com a 

Constituição. Tal sentença, lembre-se, seja emanada do Juízo de primeira instância, 

Tribunal local ou Tribunal Superior, deverá necessariamente ter transitado em julgado.616 

Em segundo lugar, a declaração de inconstitucionalidade de uma lei, determinada pelo 

STF, pode ser utilizada por qualquer contribuinte como fundamento para compensação, 

mesmo tendo sido proferida em controle incidental, quando o Senado Federal emitir 

resolução determinando que seja suspensa a execução da referida lei, afinal, como já visto, 

este ato normativo expedido pelo Senado tem o condão de conferir efeito erga omnes à 

decisão cujos efeitos eram tão somente inter partes. Finalmente, o quarto caminho 

legitimador da compensação é que a sentença proferida pelo Supremo Tribunal Federal dê 

ensejo à edição de uma súmula vinculante, de acordo com os estreitos procedimentos 

previstos pela Constituição e pela Lei nº 11.417/06, haja vista que a súmula confere efeito 

vinculante ao entendimento exarado pelo STF sobre a constitucionalidade da lei. Destarte, 

cabe à Administração Pública se curvar à decisão do Supremo, autorizando restituições e 

compensações de tributos que haviam sido recolhidos com base na lei em questão.  

Noutros termos, a Administração somente poderá homologar, e nunca 

desconsiderar, as compensações pretendidas sob fundamento de quaisquer das situações de 

inconstitucionalidade elencadas no artigo 74, § 12, II, “f” da Lei nº 9.430/96.617 

                                                
616  Sobre a imperiosidade do trânsito em julgado da sentença judicial para a validade da compensação 

administrativa, a Secretaria da Receita Federal se coloca em posição de exigir cópia do inteiro teor da 
decisão embasadora do direito creditório, com a respectiva certidão de trânsito em julgado, sob pena de 
não homologar a compensação. Ademais, assim como ocorre na restituição administrativa, em havendo 
ação de repetição de indébito, a compensação somente poderá ser efetuada se for comprovada pelo 
requerente a desistência da execução do título judicial ou da renúncia à sua execução, bem como a 
assunção de todas as custas do processo de execução, inclusive os honorários advocatícios referentes ao 
processo de execução. (art. 81, da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1.300/2012 
(BRASIL. Secretaria da Receita Federal. Instrução Normativa nº 1.300 de 20 de novembro de 2012. 
Estabelece normas sobre restituição, compensação, ressarcimento e reembolso, no âmbito da Secretaria da 
Receita Federal do Brasil, e dá outras providências. Brasília: DOU, 21 nov. 2012)). 

617  Para finalizar a análise da compensação enquanto forma de extinção da relação de indébito do Fisco, 
cumpre realçar seis pontos, não sendo, contudo, esta oportunidade para adentrar nas discussões que cada 
um deles pode ensejar: i) não é válida a compensação de tributo com base em medidas liminares, nos 
termos do art. 170-A do CTN; ii) o crédito resultante de multas moratórias indevidamente pagas pelo 
contribuinte podem dar ensejo à compensação, da mesma forma como é clara a possibilidade de sua 
restituição (CAIS, Cleide Previtalli. O processo Tributário, 4. ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2004, p. 408. Há, inclusive, precedente do STJ nesse sentido, veja-se: “TRIBUTÁRIO. 
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA MORATÓRIA. EXCLUSÃO. PRESCRIÇÃO. SISTEMÁTICA 
DOS CINCO MAIS CINCO. COMPENSAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA COM TRIBUTO. 
POSSIBILIDADE. TAXA SELIC. SÚMULA 83/STJ. […] 5. Admite-se a compensação de valores 
recolhidos indevidamente a título de multa moratória com tributo. Precedentes da Primeira Seção.” 
(BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 1.086.051/SP. Relator: Ministro Castro Meira. 
Julgamento: 18 maio 2010. Órgão Julgador: Segunda Turma. Publicação: Dje, 02 jun. 2010); iii) com 
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5.4.  Restituição Administrativa 

 O quarto modo de extinção do crédito que o sujeito passivo detém para reaver 

montantes indevidamente pagos a título de tributo aos Cofres Públicos é a devolução 

administrativa, perante a entidade pública competente e mediante o procedimento previsto 

pela lei (item 4.2.).  

Ao ser privilegiada a restituição administrativa, o contribuinte opta por receber em 

dinheiro os montantes indevidamente levados aos Cofres Públicos, ao invés de compensá-

los com tributos devidos ao respectivo ente federado, ou de requerer a expedição de 

precatório pela via judicial. 

No âmbito federal, por exemplo, feito o pedido administrativo, os valores 

indevidamente recolhidos serão depositados em conta corrente do contribuinte, nos termos 

da Instrução Normativa nº 1.300/2012 da Secretaria da Receita Federal do Brasil618. Uma 

vez depositados, será extinta a relação do indébito tributário inconstitucional, pelo 

pagamento do objeto da obrigação tributária em que o Estado é sujeito passivo em face do 

contribuinte.  

Cumpre realçar que, muito embora tenha sido pacífico no sistema jurídico brasileiro 

o direito do contribuinte de optar pela via administrativa para a restituição de valores 

indevidamente recolhidos a título de tributo, atualmente há vozes levantando a 

inconstitucionalidade desta hipótese.  

                                                                                                                                              
relação aos limites temporais para o exercício da compensação, são aplicáveis as mesmas regras 
referentes à repetição de indébito. Destarte, o prazo que o contribuinte detém para efetuar a compensação, 
sob pena de decadência do seu direito, é o do artigo 168 do CTN, vale dizer, de 5 anos a partir do 
pagamento indevido, assim reconhecido por declaração de inconstitucionalidade (Na doutrina, é possível 
encontrar aqueles que pregam pela inexistência de prazo para a compensação tributária. Ver BERNO, 
Cheryl. Restituição de Tributo Inconstitucional, Curitiba: Juruá Editora. 2009, p. 140-142);  
iv) por sua vez, o prazo para homologação pelo Fisco da compensação declarada pelo sujeito passivo é de 
cinco anos, contados a partir da data da entrega da declaração de compensação (artigo 74, § 5º da Lei nº 
9.430/96); v) no que concerne aos acréscimos legais cabíveis na compensação, os índices de correção 
aplicáveis são os mesmos que incidem sobre a repetição de indébito (BRASIL. Superior Tribunal de 
Justiça. Recurso Especial 676.051/AL. Relator: Ministro Teori Albino Zavascki. Julgamento: 15 mar. 
2005. Órgão Julgador: Primeira Turma. Publicação: DJ, 04 abr. 2005), minuciosamente tratados no item 
3.2. Quer dizer que, no âmbito federal, à compensação será aplicada a taxa Selic, nos moldes artigo 39, § 
4º da Lei nº 9.250/95; vi) ademais, com o advento da Emenda Constitucional nº 62/2009, foi positivada a 
hipótese compensação tributária mediante a utilização de precatórios, regulamentada pela Lei nº 12.431, 
de 24 de junho de 2011.  

618  BRASIL. Secretaria da Receita Federal. Instrução Normativa nº 1.300 de 20 de novembro de 2012. 
Estabelece normas sobre restituição, compensação, ressarcimento e reembolso, no âmbito da Secretaria da 
Receita Federal do Brasil, e dá outras providências. Brasília: DOU, 21 nov. 2012. 
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De fato, o Parecer PGFN/CAT n. 2.093/2011619 aponta nessa direção. Como 

fundamento, a Procuradoria alega que o artigo 100 da Constituição620  vai além de 

simplesmente estabelecer um rito processual para a execução da Fazenda, sendo ele 

também uma forma de limitação da discricionariedade da Administração Pública para a 

execução de sentenças. Assim, pelo regime de precatórios (item 5.5) posto na Constituição 

brasileira, a Administração ficaria adstrita aos dizeres orçamentários ditados pelo Poder 

Judiciário.  

Dessa forma, aceitar a possibilidade de um pagamento pela via administrativa 

significaria ferir o regime de precatórios estabelecido constitucionalmente para o 

pagamento de dívidas públicas, uma vez que ele não contempla qualquer forma de 

execução contra o Estado fora dos estritos limites da fila de precatórios. Em outros dizeres, 

os pagamentos administrativos “furariam a fila” dos precatórios. Porém, o citado Parecer 

coloca que as compensações não configurariam tal vício, pois a norma constitucional 

proibiria apenas o pagamento administrativo de crédito reconhecido por sentença judicial.  

Para ratificar suas razões, a Procuradoria lança mão da Súmula 461 do STJ621, 

segundo a qual “o contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por 

compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em 

julgado”, concluindo que a jurisprudência do Tribunal somente aceita duas formas de 

restituição de indébito: o pagamento por precatórios e a compensação, ficando de fora a 

hipótese de restituição administrativa.  

Entretanto, ao analisar os precedentes que deram origem à citada Súmula 461 

(EREsp 502.618/RS; EREsp 609.266/RS; REsp 526.655/SC; REsp 551.184/PR; REsp 
                                                
619  BRASIL. Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Parecer PGFN/CAT n. 2.093/2011. Repetição de 

indébito tributário e compensação tributária de créditos reconhecidos em decisão judicial. Consulta da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil, encaminhada pela NOTA TÉCNICA/COSIT/RFB/Nº 18, de 30 
de julho de 2010. Consolidação de questionamentos apresentados pela Coordenação-Geral de 
Administração Tributária CODAC, pelas unidades regionais da Secretaria da Receita Federal do Brasil e 
pela Equipe Nacional de Revisão do Manual de Controle do Crédito Tributário sub judice, instituída pela 
Portaria Corat Nº 59, de 20 de julho de 2004. Análise jurídica. Competência CAT e CRJ. 
PARECER/PGFN/CRJ/Nº 19/2011. (Registros Nºs 5946/2010 e 94/2011). Significado e momento de 
ocorrência do "encontro de contas" em âmbito de compensação tributária. Consulta oriunda da 
Coordenação-Geral de Representação Jurídica da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (CRJ/PGFN), 
para subsidiar teses fazendárias em juízo. (Registro Nº 1907/2011). Prescrição da compensação tributária 
produzida em DCTF. Consulta da Procuradoria-Regional da Fazenda Nacional da 3ª Região. (Registro Nº 
9998/2010). Brasília, 8 nov. 2011 

620  “Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em 
virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos 
precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações 
orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.” 

621  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Súmula 461. O contribuinte pode optar por receber, por meio de 
precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em 
julgado. Brasília: DJe 08 set. 2010. 
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798.166/RJ; REsp 891.758/SP; e REsp 1.114.404/MG)622 constata-se que em nenhum 

momento os Ministros do STJ negaram a validade da via administrativa para a restituição 

de indébito tributário. Na realidade, esse assunto não foi objeto de análise. Os julgamentos, 

isso sim, curvaram-se tão somente sobre a eficácia executiva das ações declaratórias623 e da 

possibilidade de opção do contribuinte para a execução judicial, e não administrativa, da 

sentença que reconhece o indébito, uma vez que tanto a restituição por precatórios como a 

compensação são pedidos possíveis de ser escolhidos pelo contribuinte.  

Vê-se, portanto, que a discussão travada no STJ nunca saiu dos mecanismos e 

problemas judiciais para a devolução de tributos indevidamente recolhidas ao Erário. Não 

foi julgado, reitere-se, a forma administrativa de restituição de tributos. Por essa razão, 

entende-se como temerária a argumentação da Procuradoria da Fazenda no sentido de que 

a Súmula 461 exclui a restituição administrativa dentre as formas lícitas para que o 

contribuinte reveja os montantes pagos indevidamente aos Cofres Públicos.  

Finalmente, poder-se-ia argumentar, como a própria Secretaria Receita Federal faz, 

que artigo 100 da Constituição ao colocar que “os pagamentos devidos […] far-se-ão 

exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios […]”, usa o termo 

“exclusivamente” fazendo alusão à ordem da fila para o pagamento, e não à forma de 

pagamento em si. Por conseguinte, não estaria excluída a possibilidade de restituição 

administrativa.  

                                                
622  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Embargos de Divergência no Recurso Especial 502.618/RS. 

Relator: Ministro João Otávio de Noronha. Julgamento: 08 jun. 2005. Órgão Julgador: Primeira Seção. 
Publicação: DJ 01 jul. 2005; BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Embargos de Divergência no Recurso 
Especial 609.266/RS. Relator: Ministro Teori Albino Zavascki. Julgamento: 23 ago. 2006. Órgão 
Julgador: Primeira Seção. Publicação: DJ 11 set. 2006; BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso 
Especial 526.655/SC. Relator: Luiz Fux. Julgamento: 17 fev. 2004. Órgão Julgador: Primeira Turma. 
Publicação: DJ 14 mar. 2005; BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 551.184/PR. 
Relator: Ministro Castro Meira. Julgamento: 21 out. 2003. Órgão Julgador: Segunda Turma. Publicação: 
01 dez. 2003; BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 798.166/RJ. Relator: Ministro 
Herman Benjamin. Julgamento: 12 fev. 2008. Órgão Julgador: Segunda Turma. Publicação: DJe 29 ago. 
2008; BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 891.758/SP. Relatora: Ministra Eliana 
Calmon. Julgamento: 07 out. 2008. Órgão Julgador: Segunda Turma. Publicação: DJe 04 nov. 2008; e 
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 1.114.404/MG. Relator: Ministro Mauro 
Campbell Marques. Julgamento: 10 fev. 2010. Órgão Julgador: Primeira Seção. Publicação: 01 mar. 
2010. 

623  Exemplo das discussões a esse respeito consta da seguinte passagem do voto do Ministro Teori Albino 
Zavascki, citada repetidamente nos demais julgamentos: "A sentença declaratória que, para fins de 
compensação tributária, certifica o direito de crédito do contribuinte que recolheu indevidamente o 
tributo, contém juízo de certeza e de definição exaustiva a respeito de todos os elementos da relação 
jurídica questionada e, como tal, é título executivo para a ação visando à satisfação, em dinheiro, do valor 
devido" (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 614.577/SC. Relator: Ministro Teori 
Albino Zavascki. Julgamento: 13 mar. 2004. Órgão Julgador: Primeira Turma. Publicação: DJ, 03 maio 
2004). 
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De toda sorte, o assunto é delicado e ainda não gerou maiores discussões 

doutrinárias e jurisprudenciais, as quais, com certeza, poderão trazer mais elementos para 

uma precisa conclusão sobre a matéria.   

 

5.5.  Pagamento por precatórios  

O pagamento de precatórios constitui a quinta e última forma de extinção da 

relação de indébito do Poder Público perante o contribuinte. 

Sobre o pagamento das dívidas estatais, como regra geral, os créditos restituíveis 

serão pagos em dinheiro, à conta das verbas orçamentárias próprias do ente tributante.624 

Em se tratando de crédito apurado judicialmente, o pagamento deverá ser efetuado por 

meio de precatório requisitório, na forma da Constituição.625  

Explica-se. Por precatório requisitório entende-se os “pedidos de pagamento das 

condenações judiciais, encaminhadas pelos juízes ao respectivo Tribunal, para aí serem 

incluídos na ordem de chegada, até 1º de julho de cada ano, nas dotações orçamentárias no 

exercício financeiro seguinte,” 626  no transcurso do qual tais pagamentos devem ser 

efetuados. Sobremais, o pagamento deverá ser promovido na forma da Constituição, 

justamente porque seu texto preocupou-se em positivar as diretrizes do instituto. Nesse 

sentido, e como exposto alhures, a Constituição de 1988, pelos ditames previstos em seu 

artigo 100,627 estabelece que os pagamentos que devem ser honrados pela Fazenda Pública, 

por força de sentença proferida pelo Judiciário, deverão obedecer a ordem cronológica dos 

precatórios.  

Isto quer dizer que, proferida a sentença (tipicamente condenatória) de procedência 

da devolução dos tributos indevidamente pagos, o efeito será o encerramento, após regular 

citação da Fazenda Pública para eventualmente opor embargos, por requisição de 

pagamento do Presidente do Tribunal competente (artigo 730 do Código de Processo 

                                                
624  Cf. TORRES, Ricardo Lobo. Restituição de Tributos. Rio de Janeiro: Forense, 1983, p. 63. 
625  Cf. CERQUEIRA, Marcelo Forte. Repetição do Indébito Tributário. São Paulo: Max Limonad. 2000, p. 

428. 
626  MÖRSCHBÄCHER, José. Restituição de tributos indevidos por compensação. Cadernos de Direito 

Tributário e Finanças Públicas - v. 3 n. 11 abr./ jun. 1995: Revista dos Tribunais, 1995, p. 70. 
627  Cumpre registrar que no julgamento da Adis nº 4357 e 4425 diversas das disposições adicionadas pela 

Emenda Constitucional nº 62/2009 ao artigo 100 da Constituição foram declaradas inconstitucionais.  
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Civil). Pode-se livremente designar tal processo como processo de precatórios, 628 

regulamentado pela Resolução nº 168, de 05 de dezembro de 2011. 

Assim, especificamente com relação ao objeto de estudo nesse trabalho, tal forma 

de extinção do débito do Fisco terá lugar quando o contribuinte mover a máquina estatal, 

com alegação incidental de inconstitucionalidade de certo tributo ou quando o contribuinte 

demonstrar que há decisão do STF com efeitos gerais que lhe abarcam e, somando-se a 

isso, o contribuinte tenha provado que efetuou pagamentos indevidos. Nesta situação, o 

término do processo será uma sentença condenatória da Fazenda Pública, determinando a 

restituição dos valores indevidamente recolhidos ao Erário, a serem pagos ao contribuinte 

por meio de precatórios.  

Ressalte-se que, por se tratar de execução de título judicial contra a Fazenda 

Pública, existe prazo a ser cumprido pelo contribuinte para exercer seu direito. Este prazo é 

de cinco anos a partir do trânsito em julgado da sentença, uma vez que a Súmula 150629 do 

STF determina que “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. Tendo 

em vista que o prazo para a ação de repetição de indébito é de cinco anos (artigo 168 do 

CTN), só pode ser esse o prazo para a execução da Fazenda Pública.  

Enfim, o processo de precatórios caracteriza-se pela entrega do montante relativo 

ao tributo indevidamente recolhido pelo Estado ao contribuinte. Trata-se, este pagamento, 

de despesa pública, razão pela qual deverá cumprir todos os trâmites referentes às despesas 

públicas (fases: empenho, liquidação, ordem de pagamento e pagamento). 

  

                                                
628  Cf. RODRIGUES, Walter Piva. A Regularidade da legitimação no ajuizamento da ação de repetição de 

indébito. In: CEZAROTI, Guilherme (Coord.). Repetição de Indébito Tributário. São Paulo: Quartier Latin, 
2005, p. 92. 

629  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula nº 150. Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição 
da ação. Aprovação: Plenária, 13 dez. 1963. Brasília: Imprensa Nacional, 1964, p. 84. (Súmula da 
Jurisprudência Predominante do Supremo Tribunal Federal – Anexo ao Regimento Interno). 
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Capítulo 6.  

COISA JULGADA, AÇÃO RESCISÓRIA E RESTITUIÇÃO DE 

TRIBUTO INCONSTITUCIONAL 

Sumário: 6.1. Coisa julgada em matéria tributária. 6.2. Coisa julgada 
inconstitucional. 6.3. Ação rescisória em razão de inconstitucionalidade 
da lei. 6.3.1. Ação rescisória proposta pelo Fisco. 6.3.2. Ação rescisória 
proposta pelo contribuinte.  
 

Exceção à regra do direito de repetição daquilo que foi julgado inconstitucional, por 

força do efeito retroativo da declaração de invalidade, é a sentença transitada em julgado 

sob a qual se cristalizou a coisa julgada. As relações ali formadas não são atingidas pela 

eficácia ex tunc da declaração de inconstitucionalidade, pois a eficácia preclusiva da res 

iudicata impede a aplicação retroativa do pronunciamento judicial.630  

Há, assim, uma estreita relação entre a coisa julgada e o direito de restituição de 

tributos declarados inconstitucionais, a qual será tratada neste capítulo. 

Em termos gerais, a citada relação leva a uma pergunta a ser respondida nessa 

oportunidade: a existência de coisa julgada em determinado sentido para um contribuinte 

influi no seu direito à restituição de tributo julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 

sentido contrário, no que tange a sua constitucionalidade? Noutros termos, o conflito entre 

decisão de constitucionalidade proferida em controle incidental e controle principal pode 

vir à tona, e é a solução deste conflito que permitirá ou não que nasça o direito do 

contribuinte à restituição do tributo pago indevidamente.  

Neste contexto, far-se-á necessário que nossos esforços se detenham sobre a 

temática da coisa julgada em matéria tributária, da coisa julgada inconstitucional e da ação 

rescisória em razão da declaração de inconstitucionalidade de lei.  

 

                                                
630  Cf. TORRES, Ricardo Lobo. Restituição de Tributos. Rio de Janeiro: Forense, 1983, p. 99. 
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6.1.  Coisa julgada em matéria tributária 

A coisa julgada631 configura instituto próprio do Estado Democrático de Direito, 

em que o zelo pela segurança jurídica tem papel primordial para a efetivação dos valores 

constitucionais.  

Na Constituição de 1988, este instituto teve lugar dentre as garantias fundamentais 

(artigo 5º, inc. XXXVI, Constituição),632 possuindo, portanto, o status maior de cláusula 

pétrea da ordem jurídica, não podendo ser alterada sequer por atividade do constituinte 

derivado via emenda à Constituição (artigo 60, § 4º, CF/88).633 Afinal, a coisa julgada 

possui o condão de trazer a imutabilidade e definitividade aos efeitos da sentença, 

configurando “uma das mais representativas expressões de segurança jurídica.”634 

Define-se coisa julgada como o atributo da sentença pelo qual tudo o que foi 

decidido e posto no dispositivo se torna indiscutível, independentemente do conteúdo 

veiculado.635 Dessa forma, o trânsito em julgado traz a característica da imutabilidade da 

sentença. Cumpre lembrar que a coisa julgada alcança o conteúdo da sentença, seja ele 

declaratório, constitutivo ou condenatório, e não os efeitos desta. Outrossim, a coisa 

julgada cinge-se em dois aspectos, o formal e o material. Consagra-se a coisa julgada 

formal quando não é mais possível discutir no mesmo processo o que já foi decidido, ou 

seja, diz respeito à impossibilidade de recorrer em sentido lato. De outro lado, a coisa 

julgada material inibe que seja reaberta a discussão em outro processo sobre aquilo que já 

foi objeto de julgamento, vale dizer, o próprio conteúdo da decisão.636  

                                                
631  As linhas gerais sobre a coisa julgada inconstitucional foram objeto de estudo no artigo LAURENTIIS, 

Thais Catib de. Embargos à Execução, coisa julgada e inconstitucionalidade: uma análise das questões 
controvertidas acerca do art. 741, parágrafo único do Código de Processo Civil, Revista Dialética de 
Direito Processual n. 118, jan 2013, p. 127 – 151.  

632  “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: […] 

 XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;” 
633  “Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: […] 
 § 4º - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: 
 I – a forma federativa de Estado; 
 II – o voto direto, secreto, universal e periódico; 
 III – a separação dos Poderes; 
 IV – os direitos e garantias individuais.” 
634  TORRES, Heleno Taveira. Direito Constitucional Tributário e Segurança Jurídica. São Paulo: RT, 2011, 

p. 447. 
635  Cf. LUCON, Paulo Henrique dos Santo, Coisa julgada, efeitos da sentença, “coisa julgada 

inconstitucional” e embargos à execução do artigo 741, parágrafo único. Revista do Advogado, n. 84, 
ano XXV, dezembro 2005, p. 158. 

636  São os ensinamentos de Pontes de Miranda, bem destacados por Dalton Luiz Dallazem 
(Inconstitucionalidade e Tributo. São Paulo: Quartier Latin, 2010, p. 239). 
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Sob a influência da Escola de Liebman,637 no Código de Processo Civil brasileiro 

restou positivado o instituto da coisa julgada no artigo 467, in verbis: “denomina-se coisa 

julgada material a eficácia, que torna imutável e indiscutível a sentença, não mais sujeita a 

recurso ordinário ou extraordinário.” 

O Código de Processo civil determinou, igualmente, que, uma vez configurada a 

coisa julgada formal, não haverá mais espaço algum para que se discutam os exatos dizeres 

que foram colocados na sentença, salvo nas estreitas hipóteses em que a lei designa 

situações para tal afastamento, como decisão fundamentada de revisão proferida pelo 

próprio juízo ou os casos da ação rescisória (artigo 485, CPC).638  

Explicando detidamente as hipóteses de afastamento da coisa julgada, o que se 

observa é que a Constituição, em seu artigo 5º, XXXVI (“a lei não prejudicará o direito 

adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”), positivou regra de direito temporal, 

dirigida tanto ao legislador, como aos juízes e às partes, pois, apesar de o texto em sentido 

estrito só se referir à lei, “é notório que o constituinte minus dixit quam voluit, tendo essa 

garantia amplitude mais ampla do que as palavras poderiam fazer pensar.”639 Dessa forma, 

nem a lei nem a sentença têm o condão de prejudicar a coisa julgada.  

Esclareça-se que, apesar de a coisa julgada ser garantia com sede constitucional, o 

seu regime jurídico é estabelecido pela legislação inferior.640 A esse respeito, Eduardo 

Talamini adverte que atribuir à legislação infraconstitucional os contornos da coisa julgada 

não é dar total liberdade ao legislador ordinário, afinal existem parâmetros constitucionais 

que devem ser seguidos para a atuação da atividade legislativa ordinária, como os 

princípios da segurança jurídica, contraditório, ampla defesa e a proporcionalidade. “Mas, 

dentro desses parâmetros, cabe à lei infraconstitucional fixar o regime da coisa julgada, 

                                                
637  Cf. TORRES, Heleno Taveira. Direito Constitucional Tributário e Segurança Jurídica. São Paulo: RT, 

2011, p. 446. 
638  É nestes termos, inclusive, que Paulo Henrique Lucon critica a expressão relativização da coisa julgada, 

haja vista que não faz sentido pensar em relativizar aquilo que já é relativo, já que a legislação não 
confere nem nunca conferiu caráter absoluto ao instituto da coisa julgada. (Coisa julgada, efeitos da 
sentença, “coisa julgada inconstitucional” e embargos à execução do artigo 741, parágrafo único. 
Revista do Advogado, n. 84, ano XXV, dezembro 2005, p. 160). 

639  Assim, o legislador não poderá mais disciplinar situações concretas específicas, os juízes não poderão 
exercer sobre elas sua jurisdição, e as partes não têm direito de ação ou defesa sobre elas. Essa é a 
essência da coisa julgada. (DINAMARCO, Cândido Rangel. Nova Era do Processo Civil, 3. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2009, p. 240). Para entendimento de que a norma se dirige tão somente ao legislador, ver 
PIMENTA, Paulo Roberto Lyrio. Embargos à Execução e Decisão de Inconstitucionalidade – Relatividade 
da Coisa Julgada - CPC art. 741, parágrafo único – MP 2.180. Revista Dialética da Direito Processual n. 
2, maio – 2003, p. 100. 

640  Cf. ASSIS, Araken de. Manual da Execução. 13. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 
1274.  
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inclusive quanto às formas de sua desconstituição. Basta pensar no instituto 

(infraconstitucional) da ação rescisória.”641 

Pois bem. Alcançando a questão da coisa julgada no direito tributário, tem-se que 

os termos processuais das causas tributárias estão igualmente submetidos à disciplina do 

Código de Processo Civil, em que está determinado que o trânsito em julgado de uma 

decisão (“último raciocínio do juiz e não as premissas”)642 a torna imutável e indiscutível, 

como acima exposto.  

Diante desta afirmação, de pronto faz-se imperiosa a análise da Súmula n. 239, 

editada pelo Supremo Tribunal Federal nos seguintes termos: “decisão que declara 

indevida a cobrança do imposto em determinado exercício não faz coisa julgada em 

relação aos posteriores.” 

Uma leitura superficial da citada Súmula poderia levar ao entendimento de que a 

mitigação da coisa julgada em matéria tributária foi tamanha que o instituto praticamente 

deixou de existir nesta seara.  

Porém, analisando a jurisprudência que deu origem à Súmula n. 239, constata-se 

que os casos concretos avaliados pelo Supremo Tribunal Federal, os quais culminaram na 

edição do texto sumular, discutiam a coisa julgada decorrente de embargos à execução 

julgados procedentes; portanto, não alcançam “outros embargos onde se impugna dívida 

relativa a outro exercício financeiro, embora a hipótese de incidência tributária seja a 

mesma em ambos os lançamentos tributários.”643  

Depois de longas discussões sobre a questão, firmou-se a jurisprudência no sentido 

de que a coisa julgada em matéria tributária tem eficácia declaratória, projetando efeitos 

para o futuro, porém não detém o poder de cristalizar eternamente a exoneração tributária, 

sobretudo quando do advento de alterações na ordem jurídica (RE 99.458, RE 100.126).644 

                                                
641  TALAMINI, Eduardo. Embargos à Execução de Título Judicial Eivado de Inconstitucionalidade. Revista 

de Processo n. 106, Ano 27, abril-junho de 2002, p. 65. 
642  RODRIGUES, Walter Piva. Coisa Julgada Tributária. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 117. 
643  GRECO, Marco Aurélio; PONTES, Helenilson Cunha. Inconstitucionalidade da lei tributária – Repetição 

de indébito, São Paulo: Dialética, 2002, p. 88. 
644  “Coisa julgada. Matéria tributária. Sentença proferida em execução fiscal não faz coisa julgada quanto a 

ilegitimidade, em tese, da cobrança de certo tributo, visto que, por sua natureza, esse processo diz respeito 
estrito aos exercícios discutidos nos próprios autos.” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso 
Extraordinário 99.458/SP. Relator: Ministro Francisco Rezek. Julgamento: 30 set. 1983. Órgão Julgador: 
Segunda Turma. Publicação: 27 out. 1983). 

 “ICM. Coisa julgada. Não a faz decisão que julga indevidos o lançamento e a cobrança do tributo em 
determinados exercícios, não podendo, portanto, ser invocada contra lançamentos e cobranças relativos a 
exercícios posteriores. Súmula 239. Recurso extraordinário conhecido e provido.” (BRASIL. Supremo 
Tribunal Federal. Recurso Extraordinário RE 100126/PR. Relator: Ministro Moreira Alves. Julgamento: 
02 ago. 1983. Órgão Julgador: Segunda Turma. Publicação: DJ 23 set. 1983, p. 14502).  
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Posteriormente, houve um alargamento dessa racionalidade, pois o Supremo 

Tribunal Federal não distinguiu a decisão judicial proferida sobre lançamento tributário em 

embargos à execução da decisão sobre a situação-tipo. Por conseguinte, o Pretório Excelso 

negou a eficácia da coisa julgada em matéria tributária para situações posteriores, 

concernentes à mesma relação jurídica. Houve ação rescisória contra essa decisão (AR n. 

1.239-MG)645, porém foi julgada improcedente.  

Marco Aurélio Greco e Helenilson Cunha Pontes fazem críticas contundentes a esse 

posicionamento, pois, com a ideia restritiva que foi adotada pela jurisprudência,  
[…] transitada em julgado uma decisão que declare a inexistência de relação 
jurídica que obrigue o contribuinte a recolher certo tributo, ato contínuo, deve o 
mesmo contribuinte ingressar com nova ação declaratória buscando idêntica 
decisão, para os fatos geradores ocorridos posteriormente ao trânsito em 
julgado.646 
 

Nesta toada, parece razoável o entendimento de que a referida súmula só teria 

aplicação para tributos decorrentes de lançamento isolados e cuja incidência não se repita 

em exercícios posteriores. Assim, no que tange às relações tributárias continuativas, a 

Súmula não merece aplicação.647  

Entretanto, a situação é diversa, e com certeza mais problemática, quando há uma 

declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Judiciário afetando a coisa julgada entre 

as partes. Lembrando a doutrina processual, a eficácia da coisa julgada só perdura 

enquanto forem iguais as situações de fato e de direito presentes quando da sua 

constituição. Em outras palavras, quando houver alteração de fato ou de direito a decisão 

judicial pode ser revista. Por exemplo, proferida decisão definitiva do STF julgando 

inconstitucional determinada imposição jurídica tributária, estará alterada a situação de 

direito, portanto passível de revisão a coisa julgada.648  

                                                
645  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Rescisória 1.239/MG. Relator: Ministro Carlos Madeira. 

Julgamento: 31 ago. 1988. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Publicação: DJ 30 ago. 1990. 
646  GRECO, Marco Aurélio; PONTES, Helenilson Cunha. Inconstitucionalidade da lei tributária – Repetição 

de indébito. São Paulo: Dialética, 2002, p. 94. 
647  Em razão da perda da motivação desde ato, já que o princípio da anterioridade superou a exigência de 

renovação anual de cobrança de tributos, que ocorria desde a edição da Emenda Constitucional nº 1 de 
1969. (Cf. TORRES, Heleno Taveira. Direito Constitucional Tributário e Segurança Jurídica. São Paulo: 
RT, 2011, p. 452). 

648  Cf. GRECO, Marco Aurélio; PONTES, Helenilson Cunha, op. cit., p. 90 - 96. 
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6.2.  Coisa julgada inconstitucional  

É dentro do cenário exposto no item anterior que deve ser observado o fenômeno da 

“coisa julgada inconstitucional”, o qual traz implicações sobre o direito do contribuinte à 

restituição de tributos pagos indevidamente porque declarados inconstitucionais.  

Deve-se ter em mente que não só os atos dos Poderes Legislativo e Executivo 

podem incorrer em afrontas à Constituição. Na realidade, também as decisões do Judiciário 

podem conter este vício. Inclusive, tal fenômeno vem se mostrando cada vez mais 

recorrente, haja vista que o papel do Judiciário vem tomando proporções extravagantes, em 

razão da complexidade das relações sociais, do intervencionismo estatal e da morosidade 

legislativa.649 

Desse modo, deve-se entender a coisa julgada com suas reais balizas, frente a 

outros princípios constitucionais igualmente importantes, como a legalidade, a 

instrumentalidade do processo, a justiça e a proporcionalidade.650 Em face destes demais 

princípios jurídicos e, especialmente, da supremacia da Constituição, o Direito fez a opção 

de mitigar a coisa julgada em certas situações, positivando regras jurídica sobre a 

desconstituição da sentença pautada em lei inconstitucional.651 

                                                
649  Não é por outra razão que Canotilho afirmou que vislumbramos “um trânsito silencioso de um ‘Estado-

legislador-parlamentar’ para um ‘Estado-jurisdicional-executor’ da Constituição”, passagem lembrada por 
Humberto Theodoro Júnior (A Reforma do Processo de Execução e o Problema da Coisa Julgada 
Inconstitucional – Código de Processo Civil, artigo 741, parágrafo único, Revista dos Tribunais, ano 94, 
volume 841, novembro 2005, p. 60).  

650  “A doutrina defensora da relativização da coisa julgada fundamenta seus argumentos a partir de quatro 
princípios: o da proporcionalidade, o da legalidade, o da instrumentalidade e o da justiça das decisões. 
Em relação ao primeiro, afirma-se que a coisa julgada é apenas um valor protegido pelo ordenamento e 
que, portanto, em determinadas situações é preciso sopesá-lo em face de outros mais relevantes. Quanto 
ao segundo, como o Estado deve seguir o que está prescrito na lei, não é possível conferir eficácia para 
uma sentença que a contrarie. No que se refere à instrumentalidade, fala-se que, como o processo é um 
instrumento, ele só faz sentido se estiver pautado na realidade. E, por último, quanto à justiça das 
decisões, afirma-se que a lei positiva não é absoluta, mas apenas o Direito e a ideia de um direito justo.” 
(LEÃO, Celina Gotijo e URBANO, Hugo Evo Magro Corrêa. A Relativização da Coisa Julgada e a 
(In)constitucionalidade dos artigos 475-L e 741, parágrafo único do CPC, Revista Dialética de Direito 
Processual, n. 93, p. 25).  

651  Tais conclusões, entretanto, não são pacíficas na doutrina, como se observa nas manifestações de Luiz 
Guilherme Marinoni (Coisa Julgada Inconstitucional. São Paulo: RT, 2008, p. 132). O autor entende que 
o momento para a apreciação da inconstitucionalidade da lei ou ato normativo é no processo de 
conhecimento: “a decisão de inconstitucionalidade, apesar de superveniente a sentença, afirma uma causa 
que deveria e poderia ter sido discutida antes da prolação da sentença. Sublinhe-se que tal causa, além de 
constituir uma premissa lógica da sentença, faz parte do conteúdo sobre o qual o juiz tem o poder-dever 
de se debruçar para resolver o litígio. Assim, a possibilidade de a inconstitucionalidade vir a ser 
sucessivamente invocada para impedir a execução constitui evidente e inconcebível violação a regra de 
que a coisa julgada cobre o deduzido e o dedutível (eficácia preclusiva da coisa julgada)”. Código de 
Processo Civil Comentado Artigo por Artigo, p. 715. Fredie Didier argumenta nesse mesmo sentido 
(Curso de Direito Processual Civil – Execução, Volume 5. 2. ed. Salvador: Jus Podivm, 2010, p. 378). 
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Dadas essas linhas introdutórias, volta-se à problemática a ser tratada: quando há 

sentença transitada em julgado, formando coisa julgada para um indivíduo em determinada 

situação, e, posteriormente, o Supremo se manifesta em sentido contrário, quais são as 

implicações jurídicas relativamente ao direito de restituição de tributos? 

Como exemplo, propõe-se a seguinte situação: uma empresa ingressa com ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica tributária contra a Secretaria da Receita 

Federal do Brasil, pleiteando a declaração judicial da não incidência da Contribuição ao 

PIS e a da COFINS sobre montantes relativos ao ICMS. Esta ação é julgada improcedente 

pelo juízo de primeira instância federal, com posterior confirmação pelo Tribunal Regional 

Federal competente. Inadmitidos os posteriores recursos do contribuinte, transita em 

julgado a decisão, de modo que o contribuinte se vê obrigado a levar tais montantes aos 

Cofres da União. Alguns anos depois, o Supremo Tribunal Federal é instado a se 

manifestar sobre a questão, em uma ação direta de inconstitucionalidade. Nesta 

oportunidade, o Pretório Excelso determina que a incidência tributária em questão é 

inconstitucional, devendo todos os contribuintes da Contribuição ao PIS e da COFINS 

cumprir as exigências da lei, nos termos da interpretação dada pelo Órgão, não sendo 

necessário o recolhimento. Ressalta-se que essa decisão seria enunciada com seus regulares 

efeitos retro-operantes, vale dizer, sem que haja modulação dos efeitos da declaração de 

inconstitucionalidade. Assim, pergunta-se: como fica a situação do contribuinte, que vinha 

recolhendo as contribuições sociais, em razão da coisa julgada que tinha contra si? Possui 

ele o direito de, agora, pleitear a restituição do que fora “indevidamente” pago? Seria 

necessário o manejo de ação rescisória para tanto? Como as entidades fazendárias vêm 

entendendo esta situação? 

Sobre este ponto, cabe realçar que a sentença é lei entre as partes, mas é necessário 

observar o pedido, que é o que dá os limites, vale dizer, à amplitude da coisa julgada. 

Assim, em razão da continuidade das relações por força da incidência tributária, é 

necessário observar se o pedido que deu origem à coisa julgada de ilegalidade ou 

inconstitucionalidade é em relação a um fato, período ou operação concreta ou não.652 

Pois bem. São três os instrumentos conferidos pelo Direito para atacar a 

permanência da coisa julgada em razão de declaração de inconstitucionalidade: i) a ação 

revisional das relações jurídicas continuativas (artigo 471, inciso I do Código de Processo 

Civil); ii) a ação rescisória (artigo 485, do Código de Processo Civil); e iii) a hipótese de 
                                                
652  Cf. GRECO, Marco Aurélio; PONTES, Helenilson Cunha. Inconstitucionalidade da lei tributária – 

Repetição de indébito. São Paulo: Dialética, 2002, p. 84 – 86. 
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cabimento de embargos à execução contra a Fazenda Pública (artigo 741, parágrafo único 

do Código de Processo Civil) ou de impugnação à execução de título judicial (artigo 475-

L, parágrafo primeiro do Código de Processo Civil).653 

Entretanto, para a questão da restituição de tributos indevidamente recolhidos 

porque declarados inconstitucionais, somente a hipótese da ação rescisória é que trará 

afetação à matéria. Isto porque a decisão da ação revisional de relações jurídicas 

continuativas, tendo em vista modificação no estado de direito com a manifestação do STF 

pela inconstitucionalidade da exação tributária, terá sempre efeitos “ex nunc, ou seja, 

somente surtirá efeitos a partir da decisão de revisão da coisa julgada, sem qualquer 

possibilidade de retroatividade.”654 Ou seja, nunca será possível o pedido de repetição de 

valores pagos a título de tributo, porque o contribuinte tinha contra si coisa julgada assim 

determinando, mas que, posteriormente, foram declarados inconstitucionais, mediante o 

emprego de ação revisional, porque esta só alteraria a relação jurídica para o futuro, e não 

para o passado. Este raciocínio é utilizado e confirmado pelo Parecer da Procuradoria 

Geral da Fazenda Nacional nº 492, de 30 de março de 2011.655 

Tampouco os artigos 741, parágrafo único, e 475-L, parágrafo primeiro, do Código 

de Processo Civil, serão úteis ao assunto. Isto porque este não se aplica a matéria tributária, 

em que sempre o contribuinte será executado com base em título executivo extrajudicial 

(certidão de dívida ativa – CDA), e aquele diz respeito aos embargos a serem opostos pela 

Fazenda Pública em razão de inconstitucionalidade superveniente à formação do título. 

6.3.  Ação rescisória em razão de inconstitucionalidade da lei 

A ação rescisória, cujo objetivo é resguardar o sistema jurídico contra a produção 

de normas judiciais inválidas, 656  não é recurso, e sim ação autônoma de cunho 

desconstitutivo. Seu papel é rescindir os efeitos da sentença ou acórdão transitado em 

julgado, que padece de vício tido como inaceitável pelo Direito. 

                                                
653  Cf. TORRES, Heleno Taveira. Direito Constitucional Tributário e Segurança Jurídica. São Paulo: RT, 

2011, p. 476. 
654  Ibid., p. 480. 
655  Da ementa do parecer consta: “decisão transitada em julgado que disciplina relação jurídica tributária 

continuativa. Modificação dos suportes fático/jurídico. Limites objetivos da coisa julgada. Superveniência 
de precedente objetivo/definitivo do STF. Cessação automática da eficácia vinculante da decisão 
tributária transitada em julgado. Possibilidade de voltar a cobrar o tributo, ou de deixar de pagá-lo, em 
relação a fatos geradores futuros.” 

656  TORRES, Heleno Taveira, op. cit., p. 456. 
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Como hipóteses de cabimento da ação rescisória aparecem os incisos do artigo 485 

do Código de Processo, os quais, ressalte-se desde já, são numerus clausus.  

Pela literalidade deste dispositivo processual, poder-se-ia crer que a hipótese de 

declaração de inconstitucionalidade não se enquadra em nenhum dos casos de cabimento 

de ação rescisória. Todavia, por uma interpretação ampla, é possível enquadrar tal situação 

dentre aquelas decorrentes de violação de “literal disposição de lei” prevista no inciso V do 

artigo 485 do CPC,657 pois uma sentença aplicando lei inconstitucional viola o direito, ou 

seja, viola a lei, razão pela qual também deve ser objeto de rescisão. Desse modo, concluir-

se-ia ser cabível a propositura de ação rescisória por força de superveniente declaração de 

inconstitucionalidade proferida pelo STF, a qual afeta diretamente a coisa julgada formada 

entre as partes.658 

Ocorre que, conforme o enunciado prescritivo posto pela Súmula nº 343 do 

Supremo Tribunal Federal659, sucessora da Súmula n. 134 do antigo Tribunal Federal de 

Recursos: “não cabe ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei, quando a decisão 

rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.” 

Grosso modo, o papel da Súmula n. 343 é garantir o exercício da função 

jurisdicional, afinal sempre é possível mais de uma interpretação da lei, de modo que, 

tendo a autoridade jurisdicional optado por uma dada leitura da lei, sua decisão deve 

prevalecer, sem dar azo a maiores contestações. Do contrário, a ação rescisória seria 

manejada como instrumento unificador de jurisprudência. Portanto, vê-se que de fato a 

Súmula nº 343 está a serviço irrestrito da “finalidade prática do instituto da coisa 

julgada”660, como assegura Walter Piva Rodrigues. 

Entretanto, para que haja um perfeito emprego do enunciado normativo sob análise, 

deve-se recordar que, como se trata de Súmula decorrente de entendimento jurisprudencial, 

sua aplicação deve ser restrita a casos similares àqueles em que o juízo do Supremo 

                                                
657  “Art. 485. A sentença de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: […] 
 V - violar literal disposição de lei; […]”  
658  Na opinião de Teresa Arruda Alvim Wambier, com a qual não se compactua, nem seria o caso de manejo 

de ação rescisória. Isto porque, para a Autora, a lei inconstitucional jamais teria existido juridicamente, 
pois se tratava de lei inconstitucional. Por conseguinte, o contribuinte deveria entrar com ação 
declaratória com base no artigo 495 do CPC, com fundamento na inexistência de condição da ação 
transitada em julgado, sob a qual se cristalizou a coisa julgada, qual seja, a impossibilidade jurídica do 
pedido. Afinal, se não havia lei, o pedido era impossível (Nulidades do Processo e da Sentença, 6. ed. 
São Paulo: RT, 2007, p. 388).  

659  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula nº 343. Não cabe ação rescisória por ofensa a literal 
disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação 
controvertida nos tribunais. Aprovação: Plenária, 13 dez. 1963. Brasília: Imprensa Nacional, 1964, p. 150 
(Súmula da Jurisprudência Predominante do Supremo Tribunal Federal – Anexo ao Regimento Interno). 

660  Coisa Julgada Tributária. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 119. 
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Tribunal Federal teve origem.661 Assim, pela análise dos precedentes do STF (RE 89.402 e 

RE 84.755)662, percebe-se que a Súmula nº 343 só deve ser empregada em situações em 

que a “interpretação controvertida” seja da lei, não se cogitando, portanto, de sua utilização 

quando a “interpretação controvertida” diz respeito à Constituição. Com efeito, o próprio 

STF tratou de mitigar os dizeres do enunciado sumular, afirmando que há de se afastar esta 

norma “quando o estado dubitativo da interpretação recair sobre texto constitucional (RE 

101.114).”663  

Conclui-se, destarte, pelo cabimento da ação rescisória quando for o caso de 

inconstitucionalidade, restando afastado o texto da Súmula apontada,664 mesmo que a 

matéria constitucional não tenha sido questionada no processo e, consequentemente, na 

sentença rescindível. Ou seja, a coisa julgada inconstitucional não pode permanecer na 

ordem jurídica, sendo sempre possível o ajuizamento de ação rescisória contra atos 

judiciais cujos conteúdos contrariem a Constituição.665 Neste contexto, o controle de 

constitucionalidade das sentenças se dá por meio da ação rescisória.666 

Destarte, o contribuinte pode propor ação rescisória com base no artigo 485, V do 

Código de Processo Civil667 para rescindir decisão que tenha transitado em julgado contra 

si, na hipótese de posterior declaração de inconstitucionalidade668 de determinada lei 

tributária. Isto porque, reitere-se, é preciso interpretar o vocábulo lei do artigo 485 de 

                                                
661  Cf. GRECO, Marco Aurélio; PONTES, Helenilson Cunha. Inconstitucionalidade da lei tributária – 

Repetição de indébito. São Paulo: Dialética, 2002, p. 98 – 100. 
662  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 89.402. Relator: Ministro Leitão de Abreu. 

Julgamento: 23 fev. 1979. Órgão Julgador: Segunda Turma. Publicação: DJ 06 abr. 1979; e BRASIL. 
Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 84.755/SP. Relator: Ministro Moreira Alves. 
Julgamento: 12 ago. 1976. Órgão Julgador: Segunda Turma. Publicação: DJ 17 set. 1976. 

663  RODRIGUES, Walter Piva. Coisa Julgada Tributária, São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 119. 
664  Em sentido contrário, argumenta-se que a declaração de inconstitucionalidade não é fundamento bastante 

para ação rescisória, tendo em vista que a sentença não violou literal disposição de lei, por força da 
presunção de constitucionalidade do ato normativo (TORRES, Ricardo Lobo. Restituição de Tributos. Rio 
de Janeiro: Forense, 1983, p. 100). 

665  Cf. TORRES, Heleno Taveira. Direito Constitucional Tributário e Segurança Jurídica. São Paulo: RT, 
2011, p. 457 e 458. Neste sentido: REsp 731.250/PE, Rel. Min. ELIANA CALMON, Segunda Turma, DJ 
30/4/07. 

666  Cf. CEZAROTI, Guilherme. Decisão judicial transitada em julgado. Tributo declarado inconstitucional. 
Desconsideração da coisa julgada pelo Conselho de Contribuintes. In: ______ (Coord.). Repetição de 
Indébito Tributário. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 128. 

667  “Art. 485. A sentença de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: […] 
 V - violar literal disposição de lei; […]” 
668  Ressalte-se que será preciso que a declaração de constitucionalidade importe em alteração no fato jurídico 

para que faculte à parte prejudicada pleitear a ação rescisória. Situação como esta se visualizaria na 
alteração de interpretação jurisprudencial. 
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forma ampla, incluindo a Constituição, de modo a fazer valer sua supremacia pelo 

afastamento da Súmula nº 343.669  

Solidificado esse ponto, resta saber se o caso de declaração de constitucionalidade 

proferida pelo Supremo Tribunal Federal culminaria nas mesmas consequências 

supraelencadas. Trata-se de questão importante, à medida que, se a resposta for positiva, 

seria também conferido à Fazenda Pública o direito de propor ação rescisória contra 

sentença que tenha julgado inconstitucional certa lei tributária, posteriormente declarada 

constitucional pelo STF.670  

A dúvida surge porque, em tese, a declaração de constitucionalidade nada nulifica, 

já que a lei detinha presunção de constitucionalidade, razão pela qual restariam intocáveis 

sentenças acobertadas pela coisa julgada em sentido oposto.671 Inclusive, assim dispõe o 

Supremo Tribunal Federal quando afirma a impossibilidade de serem modulados efeitos, 

com base no artigo 27 da Lei n. 9.868/99, da decisão que declara a constitucionalidade de 

determinado ato normativo, uma vez que tal decisão não altera o estado de coisas 

existente.672 

De outro lado, seria natural pensar que tanto a declaração de inconstitucionalidade 

como a de constitucionalidade possuem efeitos ex tunc, tendo, com isso, o condão de 

desconstituir a coisa julgada, se alçada dentro do prazo legal da ação rescisória. Ainda 

nesse sentido, percebe-se que os efeitos da ação direta de inconstitucionalidade e da ação 

declaratória de constitucionalidade foram postos lado a lado pela Constituição brasileira, 

bem com pela Lei n. 9.868/99, também levando a crer que a declaração de 

constitucionalidade teria o poder de rescindir a coisa julgada, como faz a declaração de 

inconstitucionalidade.  

                                                
669  GRECO, Marco Aurélio; PONTES, Helenilson Cunha. Inconstitucionalidade da lei tributária – Repetição 

de indébito, São Paulo: Dialética, 2002, p. 100 e 101. Em sentido oposto ver CONRADO, Paulo César e 
SANTI, Eurico Marcos Diniz. Controle Direito de Constitucionalidade e Repetição do Indébito 
Tributário. In Revista Dialética de Direito Tributário, nº 86, nov. 2002, p. 31. 

670  Sacha Calmon Navarro Coêlho, sobre o tema, coloca que “não cabe à Fazenda, somente porque a 
posteriori a lei foi entendida em favor de sua tese, aforar ações rescisórias para reverter todas as decisões 
que, transitadas em julgado, foram prolatadas em favor do contribuinte. O motivo que a Fazenda alega é a 
igualdade, mas o resultado é a insegurança.” (Curso de Direito Tributário Brasileiro. 10. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2009, p. 791)  

671  “É importante ressaltar, todavia, que na hipótese de inversa não se admite a rescisória, ou seja, decisão de 
inconstitucionalidade em processo subjetivo (mandado de segurança, ação ordinária ou embargos a 
execução), seguida de pronúncia de constitucionalidade pelo STF.” Conclui que, nesta situação, a 
manifestação do STF não reestabelece a coisa julgada, nada nulifica. Não declara com efeitos ex tunc e 
erga omes. Assim, não apaga do mundo jurídico os atos em sentido contrário, de modo que deve ser 
mantida a coisa julgada. (PIMENTA, Paulo Lyrio. Efeitos da decisão de inconstitucionalidade em direito 
tributário. São Paulo: Dialética, 2002, p. 133). 

672  Esse assunto foi tratado no item 2.2.3.  
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Resolvendo a questão contrariamente à jurisprudência do STF quanto aos efeitos da 

declaração de constitucionalidade das normas jurídicas, o Superior Tribunal de Justiça tem 

admitido o cabimento e a procedência de ações rescisórias, tanto na hipótese de declaração 

de constitucionalidade como de inconstitucionalidade de exigência tributária pelo STF, 

posterior à formação da coisa julgada em sentido contrário proferida por instância inferior.  

Destaca-se, como exemplo, o julgamento proferido no Recurso Especial n. 

1.082.690/SP673. Neste caso, a Fazenda Pública ingressou com ação rescisória no Tribunal 

Regional Federal da Terceira Região, buscando rescindir a sentença a quo que decretou a 

inconstitucionalidade dos artigos 1º a 7º da Lei n. 7.689/88674, relativos à Contribuição 

Social sobre o Lucro Líquido. O fundamento do seu pedido era a declaração pelo STF 

acerca da constitucionalidade dos citados dispositivos no Recurso Extraordinário n. 

138.284-CE675, seguido pela Resolução n. 11/95 do Senado Federal676. Diante desse 

contexto, os Ministros do STJ decidiram que a Fazenda Pública tem sim legitimidade para 

ajuizar ação rescisória, pondo de lado a coisa julgada entre as partes por força de 

declaração de constitucionalidade proferida pelo Supremo.  

6.3.1.  Ação rescisória proposta pelo Fisco 

Tomando como base a jurisprudência do STJ, que estende o efeito rescisório da 

declaração de inconstitucionalidade para a declaração de constitucionalidade de lei, tem-se 

que Fisco estará munido do direito de movimentar o Judiciário via ação rescisória na 

hipótese em que o Supremo Tribunal Federal julgou válido determinado tributo. Esse fato 

embasará sua busca pela desconstituição da coisa julgada formada em prol do contribuinte, 

em que o magistrado entendeu pela inconstitucionalidade da exação, exonerando-o do 

recolhimento do tributo.  

Cumpre, neste ponto, esclarecer que há apontamentos na doutrina do direito 

tributário no sentido de que, se a decisão do Supremo Tribunal Federal que leva o Fisco a 

propor essa ação rescisória for proferida no bojo de ação direta de inconstitucionalidade ou 

                                                
673  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 1.082.690/SP. Relator: Luiz Fux. Julgamento: 27 

out. 2009. Órgão Julgador: Primeira Turma. Publicação: DJe 02 fev. 2010. 
674  BRASIL. Presidência da República. Lei n. 7.689/88 de 15 de dezembro de 1988. Institui contribuição 

social sobre o lucro das pessoas jurídicas e dá outras providências. Brasília: DOU 16 dez. 1988. 
675  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 138.284-CE. Relator: Ministro Carlos 

Velloso. Julgamento: 01 jul. 1992. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Publicação: DJ 28 ago. 1992. 
676  BRASIL. Senado Federal. Resolução n. 11/95. Suspende a execução do art. 8º da Lei nº 7.689, de 15 de 

dezembro de 1988. Brasília, 04 abr. 1995. 
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ação declaratória de constitucionalidade, portanto com eficácia erga omnes, não haveria 

necessidade de rescindir a decisão transitada em julgado para alterar a relação entre as 

partes. 

Argumenta-se, nesse sentido, que a coisa julgada só deixaria intactos os efeitos 

passados. Já quanto aos futuros, como houve alteração da situação de direito (com o 

advento de norma expedida pelo STF ao declarar a inconstitucionalidade ou 

constitucionalidade de lei tributária), a decisão que transitou em julgado entre as partes 

deixa de ter eficácia automaticamente.677  
Vale dizer, após o trânsito em julgado da decisão do STF, o contribuinte deverá 
passar a recolher o tributo devido, no que tange aos fatos geradores ocorridos a 
partir dessa data. Quando ao período coberto pela coisa julgada, haverá 
necessidade de propositura de ação rescisória para reverter o provimento 
judicial.678  
 

Para respaldar este posicionamento é alçado o artigo 146 do Código Tributário 

Nacional679 e alega-se que a decisão do STF corresponde à modificação de critério jurídico 

de lançamento em consequência de decisão judicial, de modo que só poderá alcançar fatos 

geradores posteriores à decisão. 

Vale a transcrição da lição de Heleno Taveira Torres sobre a matéria:680  
A ocorrência de alterações nas circunstâncias fáticas ou jurídicas existentes 
quando proferida a decisão transitada em julgado pode motivar a revisão da coisa 
julgada, mas não sua ineficácia automática, salvo no que concerne às alterações 
legislativas que modifiquem, de modo substancial, a situação jurídica objeto do 
pedido ou causa de pedir, ou declarações de inconstitucionalidade pelo STF. 
Nestes casos, cessam os fundamentos de constitucionalidade e legalidade que 
motivavam os requisitos de certeza da coisa julgada, mas em condições 

                                                
677  Em 30 de março de 2011, foi publicado o Parecer nº 491 da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, em 

que restou assentada a posição e procedimento a ser adotado pelo Órgão sobre os efeitos de alterações de 
circunstâncias fáticas ou jurídicas sobre as relações tributárias, com o trato sucessivo que lhes é inerente. 
O fundamento do Parecer é a livre concorrência e a isonomia. Com essa base, tal Parecer determina quais 
as circunstâncias jurídicas que podem influenciar na produção de efeitos da decisão transitada em 
julgado: i) alteração legislativa tributária; ii) decisão consolidada do STF: precedente objetivo definitivo 
(controle principal); iii) decisão proferida em controle incidental julgada nos termos do art. 543-B do 
CPC (repercussão geral) ou para o período anterior a de maio de 2007, julgada pelo Pleno e reiterada por 
outros julgados. O Parecer segue a linha dos julgamentos que vinham sendo proferidos pelo antigo 
Conselho de Contribuinte, atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, conforme CEZAROTI, 
Guilherme. Decisão judicial transitada em julgado. Tributo declarado inconstitucional. Desconsideração 
da coisa julgada pelo Conselho de Contribuintes. In: ______ (Coord.). Repetição de Indébito Tributário. 
São Paulo: Quartier Latin, 2005. p. 100 e 101. 

678  GRECO, Marco Aurélio; PONTES, Helenilson Cunha. Inconstitucionalidade da lei tributária – Repetição 
de indébito. São Paulo: Dialética, 2002, p. 105. Nesta mesma esteira, pode-se conferir DALLAZEM, Dalton 
Luiz. Inconstitucionalidade e Tributo. São Paulo: Quartier Latin, 2010, p. 267. 

679  “Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão administrativa ou 
judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento 
somente pode ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido 
posteriormente à sua introdução.” 

680  Direito Constitucional Tributário e Segurança Jurídica. São Paulo: RT, 2011, p. 481. 
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sobremodo excepcionais. Em vista disso, nenhuma ofensa ou relativização se 
opera ao instituto da coisa julgada. 

Em sentido oposto, poder-se-ia sustentar que sempre será necessária a propositura 

de ação revisional da coisa julgada para que seja alterada a situação vigente entre as partes, 

afinal a norma que rege esta situação consta do artigo 471, inciso I do CPC, pronunciando 

que “poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença”. Por conseguinte, a 

norma exarada pela declaração de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal não 

fulminaria automaticamente as sentenças vigentes entre as partes, tampouco permitiria que 

os órgãos do sistema a conheçam de ofício. “Será sempre no âmbito de um novo 

procedimento que verificará a efetiva ocorrência da alteração fático-jurídica, constituindo-

se essa outra verdade formal que irá embasar uma nova decisão sobre a matéria.”681 

O que parece ser claro é que esta discussão somente faz sentido no que tange à ação 

revisional prevista no artigo 471, inciso I do Código de Processo Civil. No atinente à ação 

rescisória, com fundamento no artigo 485 do mesmo Codex, jamais há de se considerar a 

hipótese de desconstituição automática da coisa julgada para o passado, pois afronta maior 

à segurança jurídica não haveria. A revisão dos efeitos da coisa julgada, em nome da 

igualdade entre os contribuintes e da preservação da não discriminação entre eles, só faz 

sentido para o futuro, como “garantidora de direito in abstracto.”682 

Por sua vez, quando a decisão do Supremo Tribunal Federal advém por controle de 

constitucionalidade incidental, o fisco pode propor rescisória, desde que a decisão alcance 

aquela determinada relação jurídica cristalizada pela coisa julgada que se visa 

desconstituir. Assim, no que tange aos contribuintes que não foram atingidos pela 

declaração de invalidade do ato normativo, não há alteração da situação de direito como na 

hipótese anterior (declaração em controle principal), afinal o efeito da decisão proferida é 

inter partes.683  

Finalmente, na hipótese de declaração de inconstitucionalidade superveniente via 

exceção, mas que termina com suspensão de efeitos por resolução do Senado Federal ou 

                                                
681  VALVERDE, Gustavo Sampaio. Coisa Julgada em Matéria Tributária. São Paulo: Quartier Latin, 2004, p. 

238. 
682  TORRES, Heleno Taveira. Direito Constitucional Tributário e Segurança Jurídica. São Paulo: RT, 2011, 

p. 487. 
683  GRECO, Marco Aurélio; PONTES, Helenilson Cunha. Inconstitucionalidade da lei tributária – Repetição 

de indébito. São Paulo: Dialética, 2002, p. 107-108. 
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súmula vinculante, caberia igualmente a propositura de ação rescisória, 684  para ser 

examinada pelo Poder Judiciário a alteração da situação de direito entre as partes. 

6.3.2.  Ação rescisória proposta pelo contribuinte 

O efeito estabilizador da decisão proferida pelo STF em controle principal não 

permite que permaneçam no sistema situações jurídica antagônicas. Então, assim como no 

caso do item anterior, sobrevindo declaração do STF de inconstitucionalidade de lei que 

havia sido julgada constitucional por magistrado formando coisa julgada contra o 

contribuinte, estará configurada a coisa julgada inconstitucional por afronta à literal 

disposição de lei, permitindo que ele ingresse com ação rescisória para obter sentença que 

lhe permita deixar de recolher a exação, como também de reaver o que fora indevidamente 

pago.685  

Também da mesma forma que se concluiu no item anterior, se a decisão for 

proferida incidenter tantum, sem ato geral atribuindo eficácia erga omnes ou efeito 

vinculante à manifestação, o contribuinte que tem contra si coisa julgada não estará 

abarcado pelos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, podendo até entrar com ação 

rescisória para obter os efeitos pretendidos, mas dependerá de declaração de 

inconstitucionalidade incidentalmente que lhe confira tal direito. Se ganhar, deixará de 

recolher o tributo com relação aos fatos geradores futuros e poderá rescindir os efeitos 

passados, conseguindo a restituição do indevidamente pago no passado.  

Com o advento da Resolução do Senado ou súmula vinculante serão atribuídos 

efeitos gerais ao julgamento de inconstitucionalidade da lei tributária, de modo que os 

contribuintes não se verão obrigados a pleitear o controle incidental, bastando que 

adentrem com a ação rescisória, demonstrando subsunção à lei inconstitucional e os 

pagamentos indevidos, e com o pedido de restituição do indébito.  

Por fim, cabe apontar o prazo para que tanto o contribuinte como o fisco 

proponham ação rescisória. O Código de Processo Civil em seu artigo 489 estabelece que 
                                                
684  RODRIGUES, Walter Piva. Coisa Julgada Tributária. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 118. 
685  Mais uma vez, em sentido contrário, ver GRECO, Marco Aurélio; PONTES, Helenilson Cunha. 

Inconstitucionalidade da lei tributária – Repetição de indébito. São Paulo: Dialética, 2002, p. 109 - 110. 
“Entendemos que o efeito erga omnes da decisão do Supremo Tribunal Federal autoriza todos os 
contribuinte que efetuaram recolhimentos tributários com fulcro na lei declarada inconstitucional a 
pleitearem diretamente a devolução do indébito respectivo. Isto se aplica, a nosso ver, inclusive àqueles 
contribuinte que, porventura, tivessem contra si coisa julgada individual reconhecendo ser devido o 
tributo em razão da validade da norma impugnada perante o STF. Pleito de repetição independentemente 
da propositura de ação rescisória por partes destes contribuintes.” 
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“o direito de propor ação rescisória se extingue em dois anos, contados do trânsito em 

julgado da decisão”. Trata-se de prazo decadencial, e não prescricional, porque o que se 

extingue com o fim do lapso temporal é o direito à rescisão da sentença, 686 muito embora 

tal direito somente se concretize pelo manejo da devida ação judicial.  

Cumpre, então, equacionar tal prazo com os casos de rescisão de sentença por razão 

de posterior declaração de inconstitucionalidade de lei tributária. Veja-se que, como a 

decadência é a perda de um direito pela inércia de seu titular, antes da decisão declarando a 

inconstitucionalidade da lei tributária não existirá estado de inércia pelo contribuinte, pois 

não há qualquer pretensão jurídica a propositura da ação rescisória. Nesses termos, não 

existe actio nata antes da declaração de inconstitucionalidade. Por conseguinte, conta-se 

do trânsito em julgado da decisão do STF ou da publicação do Supremo no Diário oficial 

da União, depois da vigência da Lei n. 9.868/99687 o prazo de dois anos para a propositura 

da ação rescisória.688 No caso de edição de resolução do Senado ou súmula vinculante, será 

de sua publicação que será contado o prazo. 

  

                                                
686  Ver AMORIM FILHO, Agnelo. Critério científico para distinguir prescrição de decadência e para 

identificar as ações imprescritíveis. Revistas dos Tribunais 744 outubro/1997- Memória do Direito 
Brasileiro, 86º ano, p. 737. 

687  BRASIL. Presidência da República. Lei n. 9.868 de 10 de novembro de 1999. Dispõe sobre o processo e 
julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o 
Supremo Tribunal Federal. Brasília: DOU, 11 nov. 1999. 

688  Cf. RODRIGUES, Walter Piva. Coisa Julgada Tributária. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 117. 
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CONCLUSÕES 

 Com o objetivo de compreender a relação de restituição de tributos 

inconstitucionais em sua integralidade, vale dizer, de seu nascimento até sua extinção, foi 

proposta a repartição do instituto em momentos lógicos e a busca de uma coerente 

aplicação das regras postas no ordenamento jurídico pátrio à matéria.  

 Assim, o presente estudo iniciou-se por breve análise da questão da validade das 

normas jurídicas.  

 Concluiu-se que o modelo que parece mais satisfatório para explicar o fenômeno é 

admitir que a validade é da essência das normas, de modo que a existência e a validade 

jurídica se confundem. Nesse sentido, a lei, uma vez inserida no sistema jurídico, é 

plenamente válida e eficaz, bem como os atos nela fundamentados. Somente com a 

introdução de outra norma no ordenamento jurídico, como aquela proferida pelo Poder 

Judiciário decretando a inconstitucionalidade de um ato normativo, com efeitos gerais e 

retroativos, é que se estará diante da invalidade da norma. Esta permite que atos formados 

com base na lei nula/inconstitucional/inválida sejam desfeitos, dentro dos limites impostos 

pelo próprio sistema jurídico.  

 Estabelecida tal premissa, percebeu-se que tanto a edição de leis inconstitucionais 

como a cobrança de tributos com base em tais leis tributárias inconstitucionais são atos 

ilícitos praticados pelo Poder Público. O primeiro constitui ilícito constitucional (edição de 

lei contrária aos dizeres da Constituição), enquanto o segundo caracteriza ilícito tributário 

(cobrança pelo Estado e consequente pagamento pelo contribuinte de tributo inválido). 

Lembrando que as normas jurídicas em sua feição completa são impreterivelmente dotadas 

de uma sanção em caso de descumprimento, aos citados atos ilícitos o ordenamento 

jurídico atrela as respectivas sanções: a declaração de inconstitucionalidade, com o 

objetivo de preservar a integralidade e coerência da ordem jurídica; e a restituição de 

tributos inconstitucionais, cuja função é conferir segurança jurídica e isonomia aos 

administrados. 

 Ainda com base no conceito de validade, foi definido que a natureza jurídica do 

instituto da restituição de tributos inconstitucionais é tributária, e, por conseguinte, o 
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regime jurídico a ser aplicado a este instituto é aquele referente à matéria tributária. Isto 

porque, quando do pagamento da dívida fiscal, tratava-se de montante completamente 

válido perante o sistema jurídico, sendo que só posteriormente passou a ter a qualidade de 

indevido pela declaração de inconstitucionalidade. Ademais, o direito tributário cuida de 

tudo aquilo que direta ou indiretamente se relaciona com a relação jurídico-tributária, 

inclusive os ilícitos tributários. Nesse sentido, constata-se que a restituição de indébito está 

ontologicamente ligada à obrigação tributária, haja vista que aquela é a consequência do 

pagamento indevido, que nada mais é do que fato jurídico tributário, abarcado pela 

disciplina do Código Tributário Nacional. Corroborando este fato, observou-se que o 

Anteprojeto do CTN previa expressamente a hipótese de restituição de tributos 

inconstitucionais dentre os seus dispositivos. Tal hipótese expressa não permaneceu no 

texto aprovado do atual Código, pois a disciplina geral das situações que garantem a 

devolução de tributos indevidos já abarca os tributos inconstitucionais (artigo 165, inciso 

I).  

 O direito dos contribuintes a reaver tributos indevidamente levados aos cofres 

públicos, porque inconstitucionais, tem fundamento na própria Constituição, especialmente 

no princípio da legalidade, uma vez que a aplicação equivocada do ordenamento jurídico é 

suficiente para justificar a restituição de tributos. Ademais, os postulados da propriedade, 

igualdade, capacidade contributiva, equidade, justiça, segurança jurídica, moralidade, não 

confisco e responsabilidade civil do Estado por atos legislativos também lapidam o direito 

dos contribuintes a só serem tributados nos termos da Constituição. Todavia, o princípio da 

proibição do enriquecimento sem causa, típico do direito privado, não pode ser alçado 

como fundamento do direito à restituição de tributos inconstitucionais, pois não há que se 

falar em “causa”, “vontade” ou “empobrecimento do contribuinte” no direito tributário, em 

que a estrita legalidade reina de maneira superior.  

 Em nível infraconstitucional, os artigos 165 a 169 do Código Tributário Nacional 

fundamentam tal direito, sendo, porém, certo que estes dispositivos não podem restringir a 

garantia dada constitucionalmente aos contribuintes de serem ressarcidos em caso de 

pagamento indevido de tributo. 

 Depois de percorrida toda essa trajetória no Primeiro Capítulo deste trabalho, o 

último ponto abordado antes de sua finalização foi a nomenclatura a ser utilizada para a 

relação jurídica sob estudo. Conclui-se que, para que seja precisa e compatível com os 

contornos do instituto, a terminologia que melhor se ajusta ao fenômeno ora estudado é 
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restituição de tributos inconstitucionais. Afinal, a natureza jurídica desta relação é 

tributária, não havendo problema em qualificar o substantivo tributo com o adjetivo 

inconstitucional, assim como ocorre com legitimidade da expressão repetição de indébito. 

Aliás, entende-se que o jurista deve buscar precisão nos termos utilizados, mas não criar 

barreiras linguísticas para o estudo de fenômenos cuja nomenclatura bem representa objeto 

sob análise, ainda mais sendo expressão consagrada pelo direito para tanto.  

 Passando ao Segundo Capítulo, esforços foram dedicados para compreender a 

norma padrão que determina a relação de restituição de tributos inconstitucionais, afinal, 

como qualquer relação jurídica, a restituição de tributos inconstitucionais se baseia em uma 

norma geral e abstrata que determina que, na hipótese de serem cobrados e pagos tributos 

com base em leis incompatíveis com os ditames da Constituição, os valores recolhidos ao 

Erário deverão ser devolvidos ao contribuinte lesado. Contudo, antes que efetivamente 

nasça o direito à devolução, um procedimento intermediário de reconhecimento da 

invalidade da lei tributária deverá ocorrer, qual seja, o controle de constitucionalidade da 

lei. Uma vez concluído esse procedimento instrumental, restará devidamente declarada 

pela autoridade competente a inconstitucionalidade do ato normativo, ou seja, terá sido 

oficialmente retirado da ordem jurídica o fundamento legal dos pagamentos tributários. 

Com isso, os pagamentos antes qualificados pelo direito como devidos passam a ser 

indevidos, concedendo aos contribuintes a possibilidade de acionar a máquina estatal para 

requerer a expedição de normas individuais e concretas determinando que, em face dos 

recolhimentos indevidos (antecedente normativo), o Estado deve, agora, efetuar a 

devolução dessas quantias (consequente normativo).   

 A primeira via para o reconhecimento da inconstitucionalidade da lei tributária 

consiste no controle de constitucionalidade principal (concentrado e abstrato). As 

principais características dessa espécie de fiscalização de validade dos atos normativos são 

a eficácia erga omnes, o efeito ex tunc e vinculante da decisão alcançada pelo STF em ação 

direta. Como consequência desses elementos, a declaração de inconstitucionalidade faz 

com que a lei sancionada saia do conjunto de normas válidas. Mas não é só. Em razão 

destes mesmos efeitos jurídicos, retro-operantes e gerais, é que se torna possível que 

qualquer contribuinte, pagador da obrigação imposta pela lei contrária à Constituição, 

possa se beneficiar da declaração de inconstitucionalidade para o pleito da restituição do 

que foi indevidamente recolhido a título de tributo. 
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 Como segunda forma de reconhecimento da inconstitucionalidade da lei tributária 

aparece o controle incidental (difuso e concreto). Como regra, a decisão proferida por 

intermédio desse instrumento de averiguação de constitucionalidade dos atos normativos 

só atinge as partes envolvidas na causa, ou seja, a eficácia da norma para o caso concreto. 

Todavia, no sistema brasileiro a resolução do Senado e a súmula vinculante foram 

ferramentas criadas para expandir os efeitos destes julgamentos. O primeiro tem o condão 

de fazer com que decisão passe a ser dotada de efeitos erga omnes, enquanto o segundo 

confere efeito vinculante à decisão. Paralelamente, o Supremo Tribunal Federal entende 

que a legislação nacional transformou o instituto da repercussão geral em verdadeira forma 

de atribuição de efeitos vinculantes ao julgamento proferido pelo STF em recursos 

extraordinários, determinando o destino dos demais processos, sobrestados e futuros, sobre 

o tema. Assim, tanto a resolução do Senado como a súmula vinculante e a repercussão 

geral são capazes de conferir o direito a terceiros contribuintes (estranhos à relação jurídica 

na qual foi reconhecida a inconstitucionalidade, mas que se subsomem à regra-matriz de 

incidência tributária) a terem de volta os valores pagos a título de tributo declarado 

inconstitucional.   

 Contudo, existe instrumento capaz de barrar o fenômeno de transformação de 

pagamentos devidos em pagamentos indevidos. Trata-se da modulação de efeitos das 

decisões do Supremo Tribunal Federal. Esse mecanismo foi criado para alterar o regular 

efeito ex tunc das decisões declaratórias de inconstitucionalidade (e não de 

constitucionalidade), tornando-o ex nunc ou pro futuro. Sua utilização na seara tributária é 

contestável, haja vista que inverte a lógica própria do direito (para cada ato ilícito existe 

uma sanção) e da Constituição brasileira (nulidade das leis inconstitucionais), além de 

atribuir direito fundamentais que só abrangem o cidadão (segurança jurídica e proteção da 

confiança legítima) ao Poder Público. Mesmo assim, o Supremo Tribunal Federal vem 

fazendo uso desse mecanismo. Por conseguinte, caso seja manejada, a modulação de 

efeitos inviabilizará eventuais pedidos de restituição de indébito, uma vez que os 

pagamentos passados restam intocados, ou seja, não haverá pagamento indevido. 

 O último tema afeito ao processo de reconhecimento da invalidade das leis consiste 

no controle de constitucionalidade pela Administração, o qual não foi resolvido pela 

doutrina, porém é pacificamente inadmitido pela jurisprudência dos tribunais 

administrativos e judiciais brasileiros, bem como pela legislação. Por essa razão, muito 
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embora seja via legítima para a repetição ou compensação de tributo, o processo 

administrativo não poderá ser usado para declaração de inconstitucionalidade das exações.  

 Uma crítica importante que foi trazida nesse momento do estudo foi a de que não 

há de se falar em simples “não aplicação” da lei pelos tribunais administrativos, situação 

supostamente distinta do verdadeiro controle de constitucionalidade das leis, que ficaria a 

cargo tão somente do Poder Judiciário. Ora, dado o ilícito legislativo de produzir leis 

inconstitucionais, deve ser aplicada a respectiva sanção, vale dizer, a declaração de sua 

invalidade. A “não aplicação” da lei inconstitucional a um caso específico equivale ao 

controle de constitucionalidade incidental (concreto e difuso), que, embora não culmine em 

retirada da validade da lei, mas apenas no afastamento de sua eficácia entre as partes, é 

facultada somente ao Judiciário pela Constituição brasileira.  

 Pois bem. Munido de manifestação judicial reconhecendo a invalidade do ato 

normativo, bem como que os pagamentos efetuados no passado foram indevidos, completo 

está o antecedente da norma de restituição de tributos inconstitucionais, dando azo à 

relação jurídica posta no consequente da mesma norma.  

 No que toca o consequente normativo da restituição de tributo inconstitucional, a 

legitimidade ativa na ação de repetição de indébito é conferida ao sujeito passivo da 

obrigação tributária, vale dizer, àquele que efetuou o pagamento dos valores a título de 

tributo e que, agora, possui o direito subjetivo de se voltar contra o ente público para reaver 

tais montantes. 

 Porém, grande problemática surge em torno do artigo 166 do Código Tributário 

Nacional, cujos dizeres, em síntese, estabelecem que somente quem arcou com o ônus 

financeiro do tributo é que detém legitimidade para requerer a sua restituição. Disto 

construiu-se a separação entre “contribuinte de fato” e “contribuinte de direito”, bem como 

entre “tributos diretos” e “tributos indiretos”. Depois de analisada a jurisprudência e a 

doutrina sobre o tema, conclui-se que não é possível aceitar a regra posta no artigo 166 do 

CTN nos moldes traçados pelo Superior Tribunal de Justiça, i) em face da dificuldade de 

conceituar a repercussão dos tributos, além de se tratar de categoria do direito 

econômico/financeiro, de modo que a classificação dos tributos entre diretos e indiretos é 

impraticável; ii) porque a prova que o dispositivo pede que seja produzida pelo 

“contribuinte de direito” é impossível, e a autorização pelo “contribuinte de fato” 

tampouco factível, razão pela qual o dispositivo acaba por suprimir o direito à restituição 

de tributos; iii) já que o fisco só tem conhecimento do contribuinte legal, nunca do 
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contribuinte de fato; e, assim, o eventual problema do equilíbrio econômico deve ser 

resolvido entre ambos por via de ação de regresso, de natureza privada.  

 Por conseguinte, a questão da legitimidade ativa da repetição de indébito tributário 

só pode ser resolvida de uma forma: será sempre do sujeito passivo da obrigação tributária, 

que, cumprindo seu dever, pagou tributo e, portanto, tem direito de reavê-lo, haja vista sua 

inconstitucionalidade. Desse modo, a figura do “contribuinte de fato” não pode, em 

nenhuma situação, funcionar como barreira ao direito de repetição de indébito do 

contribuinte legal e, muito menos, poderia lhe ser atribuído o direito de demandar quantias 

indevidamente pagas pela via repetitória. 

 Por essas razões, somente é possível uma adequada aplicação do artigo 166 para 

casos de substituição tributária, nos quais: i) o substituído será, via de regra, parte legítima 

para pleitear tributos inconstitucionais que foram arrecadados pelo Erário, haja vista que 

possui presunção a seu favor de ter arcado com o ônus da tributação; ii) houve pagamento 

de tributo inconstitucional pelo substituto, que poderá provar ter assumido o respectivo 

encargo para que seja legítimo seu direito à restituição do indébito; iii) se o substituto 

operava suas atividades repassando o encargo tributário ao substituído, este poderá 

conceder àquele a autorização prevista do artigo 166, garantindo a legitimidade ativa. 

 No que tange à responsabilidade tributária, a fenomenologia normativa é diversa, 

pois o responsável passa a ocupar o lugar do contribuinte na norma da obrigação tributária. 

Por conseguinte, ao efetuar o pagamento indevido, o responsável tributário é quem tem 

direito à repetição. 

 Em contraposição ao sujeito ativo da relação de restituição de indébito, há o sujeito 

passivo, ou seja, o devedor, obrigado a devolver os tributos indevidamente levados aos 

Cofres Públicos. Tendo em vista que a relação de restituição de tributos é o reverso da 

obrigação tributária, o sujeito passivo da repetição de indébito só pode ser o sujeito ativo 

da obrigação tributária (artigo 119, CTN), quer dizer, o Poder Público, que tem capacidade 

tributária ativa e recebeu tributos indevidos. 

 Ao final do Segundo Capítulo, discorreu-se sobre o último critério do consequente 

da norma padrão de restituição de tributos inconstitucionais, o quantum restituível, que, em 

síntese, equivale à entrega pelo Fisco ao contribuinte dos montantes inconstitucionalmente 

pagos, como se tributos perfeitamente válidos fossem. 

Dando continuidade à análise, no Capítulo Terceiro foram objeto de estudo os 

acréscimos à restituição que devem ser igualmente satisfeitos pelo Poder Público, de modo 
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a trazer o contribuinte lesado ao status quo ante ao pagamento indevido, afinal, somente 

assim restam completamente ressarcidos os danos experimentados pelo pagamento de 

tributo inconstitucional. 

Hodiernamente, não restam mais dúvidas sobre a necessidade de correção 

monetária do indébito, desde a data em que o pagamento foi feito ao Estado.   

Ademais, a Fazenda Pública, ao restituir valores indevidamente pagos a título de 

tributo pelos contribuintes, deverá, além de restituir os juros indevidamente recolhidos aos 

Cofres Públicos (artigo 167, caput do CTN), fazê-lo mediante a aplicação de juros 

compensatórios, desde o pagamento indevido (artigo 167, parágrafo único do CTN), sendo 

controversa a incidência de juros de mora (de 1% ao mês) a partir do trânsito em julgado 

da decisão determinando a obrigação estatal. A dúvida se instala à medida que, apesar da 

taxa de juros Selic ter aparentemente englobado todo e qualquer fator de correção do 

indébito tributário, as diferentes espécies de juros têm objetivos e pressupostos diversos: 

enquanto os juros compensatórios são cobrados a título de rendimento do capital; os juros 

moratórios têm como escopo indenizar o indivíduo pelos danos sofridos em decorrência da 

expropriação de seus bens, com incidência a partir da exigibilidade da dívida, ou seja, a 

partir do trânsito em julgado da decisão condenando a Fazenda Pública. 

Por fim, como último acréscimo a ser indenizado pelo Estado, aparecem as 

penalidades pecuniárias (ou multas), de qualquer natureza, que foram pagas conjuntamente 

com a obrigação principal tributária, posteriormente declarada inconstitucional. Porém, 

advertiu-se que as infrações de caráter formal não prejudicadas pela inconstitucionalidade 

subsistirão, não devendo ser devolvidas ao contribuinte. 

De toda sorte, e apesar da oscilação das decisões proferidas pelo Superior Tribunal 

de Justiça, não há dúvida de que toda a disciplina trazida sobre correção monetária, juros e 

multas no CTN e na legislação fiscal ordinária é plenamente aplicável à restituição de 

tributos inconstitucionais, por força de sua natureza tributária. 

Passou-se, assim, ao Capítulo Quarto, no qual se expõe que as vias postas à 

disposição do contribuinte para a efetivação da restituição de tributos indevidamente pagos 

são o processo administrativo e o judicial. Por quaisquer dos dois caminhos o sujeito 

passivo da obrigação tributária poderá requerer a compensação ou repetição dos montantes 

inconstitucionalmente recolhidos ao Erário, tendo sempre o ônus de provar o recolhimento 

das quantias indevidas.  
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Depois de examinado tanto o nascimento como o direito processual da relação de 

restituição de tributos, foi possível, já no Capítulo Quinto da presente exposição, passar ao 

estudo das cinco formas de extinção da relação de indébito tributário: decadência, 

prescrição, compensação, restituição administrativa e pagamento por precatórios. 

A decadência do direito do contribuinte é configurada pela perda de sua 

legitimidade para repetir o indébito na esfera administrativa, em razão de decurso do 

período de tempo previsto em lei (cinco anos) como máximo para ser exercitado tal direito. 

Por sua vez, a prescrição, que também advém depois do período de cinco anos, fulmina 

direito de o contribuinte reaver pela via judicial tributos indevidamente pagos. Ambas são 

regidas pelas normas jurídicas dedicadas à matéria tributária, o que significa a aplicação do 

artigo 168 e 169 do CTN para a contagem do prazo decadencial e prescricional dos 

pedidos e ações de repetição de indébito. Afinal, muito embora se esteja diante de situação 

de inconstitucionalidade, não há de se cogitar de imprescritibilidade das ações de repetição 

de indébito. O que é imprescritível é o direito de arguir objetivamente a harmonia de certo 

ato normativo com a Constituição. Já os direitos subjetivos decorrentes dessa 

incompatibilidade perante o texto constitucional, como o da restituição de tributos 

inválidos, são sim prescritíveis, devendo ser levantados dentro do lapso temporal previsto 

pelo sistema jurídico para que possam ser efetivados.  

O termo a quo a ser utilizado para a contagem do prazo prescricional é motivo para 

constante disputa doutrinária. A seu turno, na jurisprudência do STJ, inicialmente admitia-

se que a decisão que declara a inconstitucionalidade da lei tributária seria o instante inicial 

do prazo de cinco anos, de modo que ela teria o condão de reabrir os prazos prescricionais 

para que o contribuinte requeresse montantes indevidamente pagos. A partir de 2003, esse 

posicionamento foi revisto, passando a entender-se que o próprio pagamento do tributo 

configura o termo a quo para a contagem do prazo.  

Muito embora sejam fortes os argumentos dos defensores da tese de que a decisão 

do STF, a resolução do Senado ou a súmula vinculante sejam os marcos iniciais do prazo 

para a restituição de tributos inconstitucionais – uma vez que é a declaração de 

inconstitucionalidade que transforma o pagamento devido em pagamento indevido, 

gerando a actio nata –, concluiu-se, pela leitura sistemática dos artigos 165 e 168 do 

Código Tributário Nacional, bem como pela análise do seu Anteprojeto, ser de fato o 

pagamento indevido o elemento a ser levado em consideração para a contagem do prazo 

prescricional. Isto porque a tese em sentido contrário só teria sentido se se entendesse que é 
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o inciso II do artigo 168, cujo conteúdo determina ser a partir da decisão judicial que tenha 

reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória a contagem do prazo 

prescricional, que deve ser aplicado por analogia à restituição de tributos inconstitucionais. 

Entretanto, é o inciso I do artigo 168, determinando ser a partir da extinção do crédito 

tributário (pagamento) o início do prazo prescricional, que regula o prazo para a restituição 

de tributos inconstitucionais. Este deve ser o dispositivo guia da matéria, haja vista que, em 

seu texto, é feita referência expressa aos pagamentos indevidos na forma do artigo 165, 

inciso I do CTN, exatamente onde se enquadra a figura do pagamento de tributos 

inconstitucionais.  

Assim, são os últimos cinco anos, terminando na data da publicação da parte 

dispositiva do acórdão do STF reconhecendo a inconstitucionalidade da lei tributária no 

Diário Oficial que serão passíveis de repetição, pois somente os pagamentos indevidos 

compreendidos dentro deste lapso temporal é que não terão sido consumidos pela 

decadência/prescrição. No caso do controle de constitucionalidade incidental é a data de 

publicação da resolução do Senado ou súmula vinculante que será levada em conta. 

Finalmente, para a sentença/acórdão proferido no processo individual promovido pelo 

contribuinte, deve-se atentar para o fato de que a propositura da ação interrompe a 

prescrição, de modo que os valores recolhidos indevidamente nos últimos 5 (cinco) anos 

anteriores ao início do litígio judicial deverão ser restituídos.  

Foi essa a opção feita pelo legislador nacional, ao deixar a restituição de tributos 

inconstitucionais dentro da mesma disciplina que as demais espécies de restituição de 

tributos. 

Sobre a terceira forma de extinção da relação de indébito do Fisco, tem-se que as 

regras do CTN e da legislação federal sobre compensação são plenamente aplicáveis à 

hipótese de declaração de inconstitucionalidade da lei tributária. Destarte, tanto a 

autocompensação como a compensação baseada em sentença transitada em julgado em 

favor do contribuinte poderão ensejar o encontro de contas, promovendo a extinção da 

relação de débito do Fisco conjuntamente com relação em que o contribuinte é devedor do 

Estado, no que forem equivalentes.  

Inclusive, o artigo 74, § 12, II, “f”, da Lei nº 9.430/96 estabeleceu as hipóteses em 

que a inconstitucionalidade do ato normativo será argumento legítimo para compensações 

tributárias, atendo-se fielmente aos modelos e efeitos do controle de constitucionalidade 

vigentes na ordem jurídica brasileira. Destarte, cabe à Administração Pública se curvar à 
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decisão do Supremo, autorizando restituições e compensações de tributos que haviam sido 

recolhidos com base na lei inconstitucional.  

A restituição administrativa, quarta espécie de extinção da relação de indébito do 

fisco, é forma prevista em lei federal e tradicionalmente aceita pelo direito tributário como 

forma de pagamento dos montantes à conta do credor e consequente extinção da obrigação 

da Fazenda Pública. 

Como quinta forma extintiva da relação de restituição de tributos inconstitucionais, 

aparece o pagamento por precatórios, disciplinado pelo artigo 100 da Constituição, sendo 

essa a clássica forma de adimplemento das obrigações do Poder Público, pela qual a 

requisição de pagamentos, que serão realizados por ordem cronológica, culminará no fim 

da relação de indébito tributário.  

Alcança-se, então, o sexto e último capítulo do trabalho ora apresentado. A 

importância dos apontamentos trazidos nessa oportunidade é clara, à medida que é possível 

que os contribuintes e a Fazenda Pública se deparem com situação em que haja conflito 

entre a sentença transitada em julgado entre as partes, sobre a qual se cristalizou a coisa 

julgada, e julgamento do Supremo Tribunal Federal em controle de constitucionalidade 

principal, ou em controle de constitucionalidade incidental com subsequente resolução do 

Senado, súmula vinculante ou ainda proferida em recurso extraordinário dotado de 

repercussão geral. Vem a lume, assim, a coisa julgada inconstitucional, com reflexos 

diretos na relação de restituição de tributos inválidos.  

Muito embora discussões jurisprudenciais acerca da força da coisa julgada em 

matéria tributária tenham gerado insegurança sobre o tema, é certo que não pode, de forma 

alguma, ser mitigada a importância da coisa julgada nesta seara. Todavia, como ocorre em 

outros ramos do direito, certas situações podem dar ensejo à revisão da coisa julgada, como 

a declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal por 

exemplo.  

O manejo da ação rescisória convém para tanto, com fundamento no artigo 485, 

inciso V, do Código de Processo Civil, devendo ser afastada a aplicação da Súmula 343 do 

STF. Nesse sentido, os contribuintes poderão fazer uso de ação rescisória diante de decisão 

do STF que vá de encontro com coisa julgada contra si, desde que os efeitos do julgamento 

lhes abarquem. O contribuinte, no pedido da ação rescisória, poderá requerer não só o fim 

da obrigação de recolher o tributo em questão aos cofres públicos, como também a 

restituição dos valores indevidamente pagos nos últimos cinco anos.   
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