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A cada dia mais me convenço de que tudo é re 
maior importância no estudo do Direito, porque si 
dade de se aceitar um enunciado doutrinário mesm 
válido para todas as situações. Aliás, penso que as tes 
ser construídas tendo-se em vista o que geraiment 
tudo o que excepcionalmente pode acontecer. Se fori 
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atribui a obrigação de pagá-los ao erário (contribuinte de direito).' Já, 
aqueles cujo encargo é suportado pela pessoa obrigada por lei a pa-
gá-los ao Fisco (contribuintes de direito e de fato) são considerados 
tributos diretos. 

Essa classificação, que leva em conta apenas uma possível reper-
cussão econômica do tributo, é tema que encerra profundas e incon-
ciliáveis divergências doutrinárias e jurisprudenciais. 

Voltando ao tempo em que o STF aplicava a sua Súmula 71' -  de-
pois superada com a edição da Súmula 546 -, destacamos a oposição 
então firmada por Aliomar Baleeiro, ensinando que "o mesmo tributo 
poderá ser direto ou indireto, conforme a técnica de incidência e até 
conforme as oscilações do mercado, ou a natureza da mercadoria ou a 
do ato tributado" . 4  

Respondendo ao argumento de que em face da repercussão eco-
nômica do tributo indireto, por questão de justiça, seria preferível 
deixar com o Estado o valor indevidamente arrecadado, Baleeiro disse: 
"( ... ) não pode se negar a nocividade, do ponto de vista ético e pragmá-
tico, duma interpretação que encoraja o Estado mantenedor do Direi-
to a praticar, sistematicamente, inconstitucionalidades e ilegalidades 
na certeza de que não será obrigado a restituir o proveito da torpitu-
de de seus agentes e órgãos. Nada pode haver de mais contrário ao 
progresso do Direito e à realização da ideia-força da Justiça".' E mais: 

no mundo inteiro a regra é a de que se restituem os impostos co-
brados indevidamente. Há Países que adotam o princípio do solve et 
repete. No Brasil os Estados e Municípios são sempre encorajados a re-
ceber impostos ilegítimos, inconstitucionais, porque depois não resti-
tuem, desde que há a Súmula n. 71".6 

1. Hugo de Brito Machado e Schubert de Farias Machado, Dicionário de Direito 
Tributário, São Paulo, Atlas, 2011, p. 105. 

2. STF: "Súmula 71. Embora pago indevidamente, não cabe restituição de tri-
buto indireto". 

3. STF: "Súmula 546. Cabe restituição do tributo pago indevidamente quando 
reconhecido, por decisão, que o contribuinte de jure não recuperou do contribuinte 

de facto o quantum respectivo". 
4. Trecho do voto do Mm. Aliomar Baleeiro no STF, 2 Turma, RE 45.977-ES, 

RDP 2/236. 
5. Idem, RDP 2/236-237. 
6. A. Theodoro Nascimento, "A. Baleeiro e a construção jurisprudencial do prin-

cípio da restituição do indébito tributário. A revogação da Súmula 71, sua substituição 
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No julgamento do RE 203.075-DI 
Veiloso consignou em seu voto: "O coi 
dor, não obstante tratar-se de um ir 
sendo pago pelo comprador. Todavia, 
o STF entende que não tem relevância 
te/Fisco". 7  - 

O STJ,  por sua vez, embora venha 
do STF, aplicando o art. 166 do CTN e 
um critério jurídico para identificação 
por sua natureza, transferência do resç 
mo indica acórdão da lavra do Mm. Jo 
da ausência da translação cogitada no 
com tributos que comportam a incori 
não é Q caso do adicional de imposto c 
nal pelo colendo STF. 2. Nem todos os 
reza, comportam transferência do resp 
identificação dos tributos que não coi 
pectivo- encargo financeiro dar-se-á cor 
hauridos do ordenamento posto, e não c 
4.-A transferência a que se refere o art. 
jurídica do encargo financeiro por agri 
natureza civil, comercial ou semelhant 
feridor e destinatário da -transferência). 
necida por seu fato gerador (aspecto mal 
portanto, na Constituição Federal, no i 
ção ordinária específica é que serão en 
sários à caracterização do critério a se: 
6. Comportam transferência: 6.1 tribr 
uma dualidade de sujeitos, ou seja, o f 
6.2 cujo contribuinte é pessoa que imp 
dendo transferir o encargo para o outr 
rador (Marco Aurélio Greco, in Repetiçã 
sobre Operações de Câmbio ou Importaçi 

pela de n. 546, do Supremo. A consagração da tc 
in Roberto Rosas, Lafayette Pondé-e -Paulo Custa 
leeiro no Supremo Tribunal Federal (1965-1975), 

- 7. Repertório IOB de Jurisprudência 241e 
Caderno 01. 	 - 

4 
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da Mota Silveira, 77, Caderno de Pesquisas Tributárias 8/77, Resenha 
Tributária)" . 8  

Na busca da identificação do tributo indireto, o STJ tem conside-
rado ilegal a limitação imposta à repetição do indébito das contribui-
ções previdenciárias, por considerá-las tributo direto.9  

O STJ tem decidido, ainda - e nesse ponto mantido a antiga orien-
tação do STF -, que, tratando-se de café exportado em grãos, cujo 
preço é fixado pelo IBC, a repetição de ICMS indevidamente pago 
dispensa prova negativa de repercussão exigida pelo art. 166.10  No 
mesmo sentido decidiu o STJ ao afastar a aplicação do mencionado 
art. 166 no caso das empresas prestadoras de serviço de transporte aéreo, 
quando o preço era controlado pelo Governo.` A questão das tarifas 

& STJ, 1 Turma, REsp 118.488-RS, rei. Mm. José Delgado (recte.: Estado do Rio 
Grande do Sul; recda.: Vidraçaria Santa Rosa Ltda.), v.u., DJU- 1 6.10.1997, p. 49.888; 
Repertório IOB de jurisprudência 22/537, Caderno 1, 1997. 

9.:"(...). 7. A contribuição previdenciária da responsabilidade do empregador é 
tributo direto. Não se lhe aplicam para fins de repetição de indébito ou compensação 
as regras doart. 166 do CTN (...)" (STJ, P Turma, REsp 112.015-RS, rei. Mm. José 
Delgado, m.v., DJU-1 19. 5.1997, p. 20.588; RDD 23/117). 

10. STJ,  1 Turma, REsp 108.893-SP, rei. Mm. Humberto Gomes de Barros, 
DJU-1 23.6.1997, p. 29.052; Revista Dialética de Direito Tributário 24/193. No mesmo 

sentido: STJ,  2 Turma, REsp 68.401-RS (95.31011-2), rei. Mm. Ari Pargendier, v.u., 
DJU- 1 28.4.1997, p. 15.837; Revista Dialética de Direito Tributário 22/172. 

11. "Processual civil e tributário - Desnecessidade de produção de prova - Jul-
gamento antecipado da lide - Livre convencimento do magistrado - Acervo docu-
mental suficiente - Não ocorrência de cerceamento de defesa - ICMS - Execução 
fiscal - Empresas aéreas - Preço controlado pelo Governo Federal (Departamento de 
Aviação Civil/DAC) - Repasse de encargo financeiro ao consumidor final - Inexistên-
cia Art. 166 do CTN Não aplicação, in casu - Legitimidade ativa. 1. Recurso espe-

cial contra acórdão a quo considerou a recorrente parte ativa ilegítima ad causam para 
postular a repetição de indébito de ICMS indevidamente pago. 2. Quanto à necessida-
de da produção de provas, o juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, 
desprezando a realização de audiência para a produção de provas, ao constatar que o 
acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento. É do seu li-
vre convencimento o deferimento de pedido para a produção de quaisquer provas que 
entender pertinentes ao julgamento da lide. 3. Nos termos da reiterada jurisprudência 
do STJ,  'a tutela jurisdicional deve ser prestada de modo a conter todos os elementos 
que possibilitem a compreensão da controvérsia, bem como as razões determinantes 
de decisão, como limites ao livre convencimento do juiz, que deve formá-lo com base 
em qualquer dos meios de prova admitidos em direito material, hipótese em que não 
há que se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e que 'o 
magistrado tem o poder-dever de julgar antecipadamente a lide, desprezando a reali-
zação de audiência para a produção de prova testemunhal, ao constatar que o acervo 
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controladas pelo Poder Público merece 
feita na resposta à pergunta 1.4. 

Ao examinar a tormentosa questãc 
tributo, não podemos esquecer que, em 
dade produtiva fazem parte do preço dc 
seja, são suportados pelos consumidon 
viços. Quando isso não ocorre, o empre 
Assim, os tributos pagos pelos empre 
outros— elementos formadores do preç 
ditado pelo mercado e suportado pelo 

Até mesmo tributos classificados c 
seu custo repassado pelo contribuinte a 
do pelos profissionais liberais quando f 
líquido, ou seja, nele não consideram o 
tegralmente suportados pelos tomadore 
forma é o IPTU nas relações de locaçãc 
proprietários ao inquilino. 

documental acostado aos autos possui suficient 
truir seu entendimento' (REspn. 102.303-PE,rei 
- Inexistência de cerceamento de defesa em face 
4. A jurisprudência do STJ é no sentido de que c 
clara ao fato de que deve haver, pelo intérprete, s 
sua natureza, comporta a transferência do respec 
ou não, quando a lei, expressamente, não deteri 
feito por terceiro, como é o caso do ICMS e do II 
por se considerar que o art. 166 do CTN só tem 
é, que se incorporam explicitamente aos preços, 
Há que se notar a natureza do tributo, se direta e 
transferência do respectivo encargo financeiro pai 
autos, há a certidão na qual consta registro de qu 
presas aéreas (concessionárias de serviços públic 
de 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 e1994,oICMSr 
foi inconstitucionalmente exigido da recorrente o 
serviços de transportes aéreos era controlado pel 
de Aviação Civil/DAC), ficando a recorrente sem c 
quer critério de fixação de sua remuneração. Não 
ria, nem possibilidade do repasse de qualquer tril 
transportador aéreo repassar ao consumidor liii 
cargas) eventual tributo exigido pelo Fisco. Tais 
dades mercantis geradoras do ICMS, sendo, port 
7. Recurso especial provido" (STJ,  Ia Turma, REsp 
j. 19.4.2007, DIU 10.5.2007, p. 357). 



(Ls d 'oçi fila 'L00ZV61 í 
'opJo(:I 9s01 UJAJ 'dLZZ06 dspj 'uunJI  ul 'lis) «opsAold  IEP0d50 OSJflDO)J  L 
NID op  991 *4J-P ° 1ATdU! 'ouiiod 'opuos 'swi» op s1opJo sruuoui sopp 
-!AIIU miquoduiosop ou ssoidwo snJ os!J ojod opiixo oluqul IU1UOAO (sio 
op ioptpodxo o no ono8ssd o) ju  Jopluinsuoo o issdoi oajapiopeliodsupil 
o ouxo q  o 	9  sounsn soi onqt.0 JonbJEnb op ossdai op opipiqissod uiou 'ii 
-ju osiq p  onuuoj 'nsw ui 'tj 	oiuounuioi ns op ornxy op ouiic ionb 
-1nb i000joqajso cied op3t op odurD uios ouauooi -e opuoy '(Jya/FAID O51nAy op 
ouomndo(j) JEJOpoJ OUJOAO9 ojod opioiuo io soaiac saliodsupil op SO5TAJOS 
sop o5oid o 'swi op owounqooJ o uonooi tp opTuco aluom uoTonusuoDuT ro; 
onb aio opopod °N  OpTnJDU! TOJ OU SIAIDI ° 'T661 ° 661 'Z661 '1661 '0661 '6861 OJ) 
soup sou OAISnJDUT 1(al1odsuJT op soqi,id soniuos op suuoTssoDuoD) sioii ssoid 
-aio siip soisnD sop oiiisodmoD Pu onb op oisioi suo pinb ou opioD ii tq,soine  
sop ocnodso os ON ç soiiooia nid oiTouiiuj oniouo oAipodsol op EiDuJoJsuEJ 

iDJUOA os op suy inid 'Elo.upui no sonp os 'onqu op iizoinu P tou os onb PH 
•° MI O  '5J')J op oso o 0  ouio 'sooid so alU nIiDTIdxo unuodloDuj os onb'  
osi 'soonpuT sonqi.0 sou oármide mal 9S NI3 op  991  -ixe o onb iiopisuo os iod 
'os-nopijosuo oluomipuonio 0S5 idI op o SWD1 op os o l ouio 'oiioiio iod oioj 

oxo ep o2uowEiid  o onb uauioop ou 'o2uouIssoJdxo 'ioj L,  opminb 'ou no 
Oilã3ial viud o1io3u1ug oaniouo oAipodsol op iiiJuio;suii.q niodmo 'iizoinu ns 
iod lolnqljl o os 052o111uopi oiduios 'o1oidJuj ojocl 'JOAi{ map onb op owj  o 
rnouiojoi WiUOD NID OP 991 -im o onb op opiluos ou a lis opcimapndsuní y J7 
ipoiod Ao1d op ouotuuojoprn op ooii; aio sso;op op ououxouoo op rnousixouj - 

(6661L1 fila 'ro1 OWOA u1w io 'a-ozoi u dsj) o4uou1ipuouo nos JrnJT 
-sai o ioiou id owEqold  3ioj  o2uoiJyns inssod soim,  sor oppIsom piuouinop 

ouqtnbui or souudoid 
sopd opssdi a oTsn. o(nD 'o31DoI  ap spi SlU ftLdI o  lã iirnoj 
rnUSUT so3TAJs sns sop saiop-emoi sopd sopTJodns 
-ui os nb 'soJnqq snuç so u JpisuoD ou alou 's no 'opinbj 
Joj od souiouoq so wxij opunb siqTj suo!ssUoJd sopd op 
-iAOp jj op OS1C3o soiiaua aunquuo opd op1issEdi OTSflD  flS 

U1 SZA S1!flU1 SOJip OUIOD SOp1DJTSs1p SOlflqLfl OUJSW ?W 
lopilnnsuoD opd opjiodns a opoiui opd opip 

o 'si pui iwiijn ma pnb o 'o3aid op siopuiio; souuip - soino 
SOTJA nup - os saiopapuaajduia sopd sod soinq!jl so 'unssy 

iqnb ajuatusalduns ioppuidu o 'iioo ou ossj opupnõ SO31A 
-ias no suq soi.usoui sssp siopaunsuo sopd sopiiodns os 's 
no 'op!znpold OIAJS no tuq op oxid op aliud UJZJ 1AT2npoJd apep 
-IAlir up sosn so sopoi i 'nbinbs sowpod ou 'onq.0 
opDftuouoDO o1ssnD1dJ ip osnb iisouiiuo n 	i uiwx oy 

j iunid 	sodsi iu 
nb 'o rpisuo jiods aioiu oD[qL-J 1P°d  opd spoiiuo 

Ç0J7 	OHTllSVffl oiiana ON VLJIUNI Oy3Y1f19flhI 

0A10011 O onb JE11JSUOD 011 '1114UflWO5O 11AOJd o 

-TJ11oJ li opu11zoldsop 'opq 11 o2uow11p&Tpow11 i 

o,onb o opq iip op11dp9uE oEuoUJE8Tn ojod 
ou onb aio oso9dq 'jiiioim oo.ip aio sopri 
osq WOD oj-UUOJ aAap onb 'zrn( op muampuz.  
sow11uiilUO2op sogzsu se omo aioq '111sJAo.uuc 
souoaioio so sopol iouo 11 opoui op 11p112sold 

11wupnJdsun( 11pEJOTEIOl cp 5OWJO 50N ' 1 
oub s11AoJd ionbspinb op o-e5npoide 11111d oprpoi 
-ij nos opouounpuowa nos jinjisui O 1110110 
o onb 11111115U00 011 'sEAoJd op o3npoid 11 11flid 

'oluoai11p11dpOlu11 opfl 11 JEIfl( op JOAop-JOpOd c 

-11pissO3Ou p ou11n 011d OIUOUI11pTAOPUT  5y 
iiiiid UIVSflV) pV Ui1OIL EATIIi OTJEd oluonoDai 1 
-odso 051fl00>J 11Afl11 Op11p1UJTIJ8O1 - nsvo uz 'c 

-usuouJ - JEuJ JopurnsuoD 011 oiocuuj oi 

op oluounill11doG) I11JOPOd OUJOAOD ojod opEjo. 

oli5noxa - 51A131 - -psajap op  OIUOmEODJOD 01 
-flDOp OAJOD - 0p1u1s111111 op oluoluruoAuo: 

- 11AoJd op onpoid op op11pissoDousoQ - 

Z11/ZZ oíJjnnquj oiaJia ap VJiVi 
'flA 'JOjpUO111d ![V uTJAJ jo1 '(z-TToT96) si 
oulsoul ON 6T/T7Z bi nquJ oiau ap vaip 

'501111ff op soi.uof) O110aiflJ4 u!I,\I IdS-çf 

 
sof uTJA T°1  '5t510Z11 dsj '11W1flj 1 

o11suodaioJ no oliqqPUT op 05odo op sujj 1 
iopiioidaio op op11pfflq11suodsol 11 11!IiPUO1 

L661 '1 OUIOP11D 'LÇ 

8886T7 d  'L66T'0F9 1-fila 'n '(11P21 11S0j 11 

o op opeisa :opoi) O1110( aiof uTj,s j01 's 

sijii sp osnb y TTOUJAOD opd 
'oj op O3TAJS ãp siiopiis 
opuOiDUUi op o151DLTd1 iiisji o 

ON 991 ii opd ipxo ossncud 

02-Cd aIUUrRpTAprn SIAIDI Op O51( 
o(n:) Iso-ei2 Lua opiiodx p s-
-uuo dijur -C opium o1uodassou a - 

60p oinqui sJ-.ii 
-q!'1'° sp oiqpui op o3pdi 
-p!suo LLs ° 'OflpUi oinqljl o 

qusj 'LLI8  svunnquj svsznbsaj ap 

O1IW1ISV19 OiflHU ON V.L 



406 	 TRIBUTAÇÃO INDIRETA NO DIREITO BRASILEIRO 

Rubens Gomes de Souza, ainda em 1949, rejeitou tal classificação, 
pois "o critério da classificação dos impostos em diretos e indiretos 
com base na-definição do contribuinte, além de ser -um critério econô-
mico e não jurídico, é ainda- por cima variável. ou inconstante" 12 

Alfredo Augusto Becker faz severa crítica à classificação dos tribu-
tos em diretos e indiretos, concluindo que e "falsa e impraticavel"i3 

Assim, não obstante ainda estarem STF e STJ debruçados sobre o 
tema, como veremos nas respostas que se seguem, a classificação dos 
tributos em diretos e indiretos, com base na repercussão econômica, 
carece de fundamento jurídico e traz consigo a incerteza da própria 
consequência economica na qual busca fundamento Por isso, não e 
adequada para conferir efeitos jurídicos ao respectivo pagamento e ao 
direito à sua eventual restituição. 

Vale, aqui, registrar que toda a-temática posta nessas perguntas foi 
analisada cOm. profundidade por Hugo de Brito Machado Segundo no 
livro Repetição do Tributo Indireto: Incoerências e contradições, no qual, 
com inteira propriedade, revela as dificuldades enfrentadas pela doutri-
na e pela jurisprudência no trato -do chamado tributo indireto e aponta o 
caminho para se -  chegar a um entendimento -que guarde coerência entre 
as soluções dadas aos múltiplos problemas decorrentes da consideração 
da figura do "contribuinte de fato" na relação jurídico-tributária. 14  

1.1.1 No-Direito Brasileiro o ICMS é um tributo indireto? E o 
IPI? Por quê? Há relação entre não cumulatividade e tributação 
indireta? Qual? Basta ser não cumulativo para ser considerado m- - 
direto o tributo, e vice-versa? 	 - 

Conforme apontamos na resposta à pergunta anterior, o fenôme 
no da repercussão econômica do ônus do tributo não traz elementos 

12.Rubens Gomes de Souza, "Curso de introdução ao direito tributário", Revista 

de Estudos Fiscais 10/383, São Paulo, Centro de Estudos dos Agentes Fiscais do Impos- 
to de Consumo, outubro/1949. 

13.Alfredo Augusto Becker, Teoria Geral do Direito Tributário, São Paulo, Sarai- 
va,1963,p.488. 	 - 	 - 

14.Hugo de Brito Machado Segundo, Repetição do Tributo .Indireto:-Incoerências 
e Contradições, São Paulo, Malheiros Editores, 2011. 
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seguros e capazes de fundar uma classil 
diretos e indiretos, O ICMS e o IPI são 
jurisprudência como típicos impostos 
sobre a operação -de circulação e com s 
do na respectiva fatura como compone 
zão da sistemática de incidência não ci 

Por disposição constitucional, o II 
cumulativos, "compensando-se o que 
com o montante cobrado nas anteriore 
de incidência a lei cria uma série de e 
buintes a fazer a apuração desses impos 
nos documentos de controle de vendas. 
torna impostos indiretos. Ao contrário 
dústria compre em determinado mês 
ma e -não produza tanto, pela técnica 
apurar saldo credor de IPI e de ICMS, 
pagando em relação a esse período, emi 
tacado esses dois impostos como devid 

As mesmas dificuldades relatadas 
Becker e Baleeiro inviabilizam a classi: 
indiretos. De fato, nem sempre o custo 
a fixação do preço. As condições de co. 
presário a ofertar um desconto no preço 
te de eventual aumento do ICMS, ou c 
aumentar o preço quando houver uma 

1.1.2 Afirmativa a resposta à pergu 
também o PIS e a COFINS? E o IRPJ, qi 
presumido do comerciante vendedor? 1 
te ao ICMS seria repassado ao consum 

A contribuição para o PIS e a CO 
de contribuições, que incidem sobre o 1 
calculados mediante a aplicação de um 

15.CF de 1988, art. 153, § 32, II, e art. 155, 
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valor da receita, facilmente considerados na composição do preço. 
Trazem, portanto, todas as características dos chamados tributos indi-
retos. Da mesma forma o IRPJ e a CSLL quando pagos no regime do 
lucro presumido, uma vez que também são apurados com base em um 
percentual da receita da empresa. 

Sendo assim, o critério de classificação dos tributos em diretos e 
indiretos baseado na repercussão econômica implica, necessariamente, 
considerar tais tributos como indiretos. Na verdade, como pontuamos 
nas respostas anteriores, todos os tributos incidentes sobre a atividade 
produtiva - assim como todos os demais custos - podem ser repassa-
dos pelos empresários ao consumidor em razão da lógica econômica, o 
que nos leva a reforçar a conclusão de que não é adequado retirar efei-
tos jurídicos da classificação dos tributos em diretos e indiretos. 

1. 1.3 Ainda em relação ao IRPJ,  faria diferença o fato de ele 
incidir sobre o lucro presumido ou sobre o lucro real? Qual? 

O IRPJ apurado no regime do lucro presumido corresponde a um 
percentual do valor da receita, facilitando o cálculo da sua parte na 
formação do preço. O IRPJ incidente sobre o valor do lucro real é 
apurado no final de determinado período de tempo, calculado sobre o 
resultado positivo então apresentado. Isso torna muito mais comple-
xo auferir sua participação específica no preço dos produtos mas não 
evita - nem poderia - que o empresário considere seu ônus ao estimar 
os custos totais da sua atividade para o período seguinte. Continua, 
como todos os custos da atividade, a fazer parte do preço. 
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não basta para se conferir efeitos juríd: 
direito e contribuinte de fato, está calc 
de preços (valor da operação tributad 
Essa liberdade simplesmente inexiste 
da operação tributada e base de cálculc 
trolada pelo Poder Público. É o que pa 

Nos serviços públicos prestados r 
não tem a liberdade de fixar o preço. 
concedente. Tal controle se justifica e 
qual esses serviços são ofertados à soci 
prestadores em regime de monopólio 
ou seja, alheios às exigências do mercad 
trolar as tarifas para evitar abusos e ma 
razoável. Por conta desse controle, nãc 
aumentar o valor das tarifas sempre qi 
dos tributos incidentes sobre sua ativi 
onerado merecer a classificação de in 
qualquer efeito à classificação do ICM5 
damento de que o preço dos serviços 
controlado pelo Governo e o concessioi 
para alterar o valor de sua remuneraçã 
ção da base tarifária, nem possibilidade 
aos usuários.' 6  

Por isso mesmo, com a finalidade 
mico financeiro dos contratos de conce 
que regula tais concessões passou a au 

16. "( ... ) 5. No caso específico dos autos, h 
que, na composição dos custos das empresas aén 

1. 1.4 Nos serviços públicos, havendo fixação de preços e previ- 1 cos de transporte), inclusive nos anos de 1989, 1 

são de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos con- não foi incluído. No período em que foi inconsi
o recolhimento do ICMS, o preço dos serviços 

tratos, pode-se dizer que os tributos que oneram a atividade são pelo Governo Federal (Departamento de Avia 
indiretos? Todos? Alguns? Quais? sem campo de ação para estabelecer qualquer ci 

Não há, in casu, formação da base tarifária, nem 
tributo aos usuários. 6. Não há como o transpo 

A questão da tributação indireta muda de todo e por completo final (o passageiro ou o expedidor de cargas) ev 

quando se trata de serviços públicos com preços controlados. A tese empresas não desempenham atividades mercani 

que defendemos, segundo a qual a repercussão meramente econômica to, inaplicável o art. 166 do CTN. 7. Recurso es 
902.327-PR, rei. Mm. José Delgado, j. 19.4.2007, 
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aumento de tributos fosse repassado ao consumidor; através do res-
pectivo aumento da tarifa.` Dá-se, então, a repercussão jurídica do 
tributo, ou seja, não mais se trata de simples fenômeno econômico, e 
sim de expressa determinação de lei, que, inclusive, confere legitimida-
de àquele que é obrigado a suportar o repasse para questionar a vali-
dade do tributo respectivo, como veremos adiante. 

Isso muda por completo a situação. O consumidor de energia 
elétrica, por exemplo, deixa sua condição de mero contribuinte de 
fato para assumir - por força de lei - a obrigação de pagar o tributo. 
A concessionária funciona apenas como agente arrecadador. 

Tal repercussão jurídica não se limita aos tributos indiretos. De 
fato, a referida permissão legal de repasse de ônus diz respeito a qual-
quer tributo cujo aumento venha a onerar a atividade da concessioná-
ria de serviços públicos. Não há, portanto, como distinguir entre tri-
buto direto e indireto. Ao contrário, ao tratar genericamente o ônus 
tributário, a lei negou efeito a essa distinção. A única exceção contida 
naquela norma diz respeito ao imposto de renda/IR, cujo eventual au-
mento deve ser suportado pelo concessionário, sem o repasse do res-
pectivo ônus ao valor das tarifas. Isso não implica que o IRPJ seja o 
único imposto direto. Na verdade, o IR foi excepcionado apenas por-
que sua base de cálculo é o lucro gerado pela atividade concedida, e, 
sendo assim, seu eventual aumento não compromete o equilíbrio eco-
nômico-financeiro do contrato de concessão. 

A repercussão jurídica do tributo no valor das tarifas públicas tem 
o importante efeito de conferir ao consumidor a legitimidade para 
eventual oposição à cobrança dos tributos que lhe são repassados por 
força de lei - o que o torna sujeito na relação jurídica tributária. No 
mesmo dispositivo a lei também determina a repercussão da diminui-
ção do custo com a carga tributária do concessionário, que deve im-
plicar a proporcional redução do valor da tarifa.' 8  

17. Lei 8.987/1995, art. 92, § 32 
18. Lei 8.987/1995: 
"Art. 92• A tarifa do serviço público concedido será lixada pelo preço da propos-

ta vencedora da licitação e preservada pelas regras de revisão previstas nesta Lei, no 
edital e no contrato. 

" 12. A tarifa não será subordinada à legislação específica anterior e somente 
nos casos expressamente previstos em lei sua cobrança poderá ser condicionada à 
existência de serviço público alternativo e gratuito para o usuário. 
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Note-se que a- autorização legal de 
dois interesses ao mesmo tempo. O pri 
do como sendo a razão do repasse, é a i 
equilíbrio econômico-financeiro dos co 
do, implícito, mas não menos verdadeir 
Fisco. Enquanto- o aumento de qualqu 
dos concessionários sofre rigoroso con 
tos são repassados de forma automática 
mente impor aumento do ônus tributar 
çada, encarecendo o preço dos serviço 
elétrica - que mais uma vez utilizamos 
de 70% de encargo tributário destacad 
PIS, COFINS e contribuição de ilumin 

- Retirar do consumidor o direito d 
aumentos ou instituições abusivas de tr 
cos, quando esses aumentos não são st 
que simplesmente os repassa, é deixar a 
abusivas cobranças. 

1.1.5 O aumento de tributo incide 
co, sendo imediatamente transferido 
previsão contida no contrato de con 
um aumento de tarifa? Caso negativo 
midor está pagando tributo? Há algur 
aplicação do art. 166 do CTN a tais hi 

Não há dúvida de que o aumento 
serviço público, quando- transferido ao 
trato e/ou da lei, implica aumento do v 
como o total do ônus pago pelo usuáric 

" 2. Os contratos poderão prever mecan 
manter-se o equilíbrio econômico-financeiro. 

" 32• Ressalvados os impostos sobre a rei 
de quaisquer tributos ou encargos legais, após - 
comprovado seu impacto, implicará a revisão 
conforme o caso' 
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Ë importante destacar, todavia, que o STJ fez a distinção entre o 
valor da tarifa fixado no contrato e controlado pelo poder concedente, 
que deve atender às garantias conferidas ao consumidor, e o valor do 
tributo acrescido à tarifa, que é repassado pela concessionária ao con-
sumidor com expressa autorização de lei. Conforme o entendimento 
do STJ,  o repasse do ônus tributário estaria fora do âmbito do direito 
consumerista, sujeitando-se apenas ao regime traçado pelas normas 
que regulam a concessão dos serviços públicos, que expressamente o 
autorizam. Prevaleceu aqui a distinção conferida ao regime de conces-
são dos serviços públicos, que não pode ser tratado como gozando da 
liberdade de mercado. 19 

A referida decisão do STJ considerou que a concessionária sim-
plesmente repassa ao consumidor o valor do tributo instituído ou au-
mentado depois que o valor da tarifa é contratado com o Poder Públi-
co. Conforme o STJ,  a concessionária tem o direito à manutenção do 
equilíbrio econômico-financeiro do contato de concessão. Por isso, é 
o consumidor - por força de lei - quem deve arcar com o novo ônus 
tributário. 

Registramos que o mesmo STJ tem decidido que, "no caso da 
energia elétrica, embora o consumidor final possa ser considerado 
contribuinte de fato, jamais será contribuinte de direito, pois não exis-
te lei que inclua o consumidor no polo passivo da relação tributária, 
além de não competir a ele recolher o imposto ao Fisco Estadual, nem 
promover a saída da mercadoria, o que torna impossível classificá-lo 
como contribuinte de direito". 2° 
- Outra decisão do STJ deve aqui ser referida, por dizer que, "segun-

do a jurisprudência da P Seção do STJ, as concessionárias de energia 
elétrica não possuem legitimidade ad causam para figurar no polo pas-
sivo das ações que tratam da cobrança de ICMS sobre a demanda con-
tratada de energia elétrica, uma vez que somente arrecadam e transfe-
rem os valores referentes ao tributo para o Estad0 121  

19. STJ,  P Seção, REsp 976.836-RS, rei. Min. Luiz Fux, j. 25.8.2010, DJe 
5.10.2010. 

20. STJ,  24  Turma, AREsp 31.020-SC/EDAgR, rei. Mm. Humberto Martins, j. 
22.11.2011, DJe 25.11.2011. 

21. STJ,  P Turma, REsp/AgR 1.127.543-RJ, rei. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 
27.9.2011, DJe 30.9.2011. 
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Essas três decisões precisam ser vis 
STJ negou ao consumidor de serviços 
concessionária, opondo-se ao aumento 
que se tratava de repasse do encargo 1 

decorrente da necessidade de manter o 
ro do contrato de concessão. Na seguni 
sumidor o direito de acionar o Estado i 
de tributo incidente sobre o serviço pi 
damento de que ele - consumidor - nã 
co, pois não ostenta a condição de coni 
caso o STJ negou ao consumidor o dir 
cessionária insurgindo-se, desta feita, 1 

de tributo destacado no valor da tarifa, 
concessionária, não tem legitimidade i 
arrecada e transfere o tributo para o Es 

Aceitas as premissas postas nessas 
clusão de que cabe ao consumidor paga 
porventura for incluído no valor da tari 
fere ao Estado o poder ilimitado de inst 
de serviços públicos. Tal situação é sim 
contra os mais elementares fundamentl 

O STJ,  que se intitula o "Tribunal 
e manter essa iníqua situação. 

A melhor solução para o caso da ti 
é interpretar em conjunto as normas q 
sumo e de tributação, assim como aqi 
serviços públicos, para reconhecer que 
em relação aos tributos que são a ele ré] 
rifa, adquire a condição de contribuinte 
sequência lógica, deve ser conferida ao 
ra se insurgir contra uma indevida inst 
acionando diretamente o Estado, sem j 
serviço também poder fazê-lo. Rëalmei 
lei que "dispõe sobre o regime de cono 
de serviços públicos", previstos no art. 1 
possibilita o repasse de encargos tribut 
ao consumidor  direito à revisão param 
do tais encargos forem reduzidos. A me] 
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sitivo exige que se dê ao consumidor o direito de acionar diretamente 
o Fisco para afastar uma ilegal cobrança e, com isso, obter a respectiva 
redução da tarifa, uma vez que a concessionária, que apenas repassa 
tal encargo, isso não costuma fazer, até mesmo em face das peculiari-
dades inerentes ao funcionamento das concessões e à fixação do valor 
das tarifas. 

1.1.6 Imagine-se que um consumidor final de energia elétrica 

questiona em juízo a cobrança do ICMS incidente sobre as faturas 
que paga à concessionária correspondente. Em face de medida li-
minar, deixa de sofrer o acréscimo do imposto nos térmos impug-

nados. Essa liminar é confirmada por sentença e por acórdão do 
Tribunal de Justiça. Muitos anos depois, o STJ afirma a ilegitimida-

de ativa ad causam do consumidor final e extingue o processo sem 

exame do mérito. Pergunta-se: o Estado poderá exigir o ICMS que 
deixou de ser recolhido em todo o período de vigência da liminar? 
Ele poderá exigir esse imposto de quem? Da concessionária que es-

tava impedida de descontá-lo? Do consumidor que teve extinguido 

seu processo, por não ser considerado contribuinte? 

Essa questão põe luz sobre um problema prático por demais inte-
ressante, e nos faz refletir sobre as consequências de determinadas po-
sições assumidas pelos tribunais, especialmente pelo STJ,  com relação 
à chamada tributação indireta. 

Na resposta à pergunta anterior dissemos que o consumidor dos 
serviços públicos, por conta da repercussão jurídica do ônus do tribu-
to, tem legitimidade para repetir o valor desse mesmo tributo quando 
pago indevidamente. A decisão que nega tal legitimidade provoca uma 
distorção no ordenamento, como é mostrado na sequência do raciocí-
nio desenvolvido na própria pergunta. 

Realmente, se, durante o decorrer do trâmite da ação, o usuário 
teve a seu favor ordem judicial que lhe reconhecia a legitimidade e con-
feria o direito de não pagar a parte da tarifa relativa ao ICMS, e assim 
o fez durante vários anos, vindo depois o STJ a decidir que ele não de-
tinha legitimidade para tanto, cassando a ordem anterior, então, ele, na 
condição de usuário do serviço e na vigência da liminar, pagou tarifa a 

TRIBUTAÇÃO INDIRETA NO D 

menor à concessionária prestadora dc 
energia elétrica. Dele, usuário, portani 
imposto que deixou de receber, até p0: 

ele o Estado não mantém relação juríd 
A concessionária, por sua vez, dei 

de ordem judicial, que a impediu de ré 
usuário. Agiu de forma não apenas líci 
receber uma parte do seu preço. Exata: 
pondia ao ICMS. Caso também tenha d 
posto ao Estado, fica sujeita, no prazo: 
ao lançamento do ICMS corresponde 

2. Tributação indireta e repetição d 
2.10 art. 166 do CTN se aplica à res 

Ele se aplica a alguma outra hipó 
tributário? 

Antes da resposta a essa pergunta 
rações gerais sobre o tema. Rubens Goi 
a lei a causa da obrigação tributária, o 
repetição do indébito tributário pode 
(a) no plano constitucional, onde se ' 
plano legislativo, onde se verifica se a li 
cada (aspecto material do lançamento) 
onde se verifica se a atividade administi 
da conforme a lei (aspecto formal do la 
referidos por Rubens Gomes de Sow 
constitucional, pois a cobrança de tribt 
inválida, com a má aplicação da lei ou 
ministrativa de lançamento estiver em 
da lei confere ao contribuinte o direit 
ção, por força da mesma garantia cor 
criação ou aumento de tributo sem lei. 

22. Rubens Gomes de Souza, Compêndio 
coordenação IBET, São Paulo, Resenha Tributái 
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A única forma de dar efetividade a essa garantia constitucional é 
assegurando ao contribuinte o direito incondicional de pedir a devolu-
ção do indébito. A lei não pode impor qualquer condição ao exercício 
do direito de repetir o tributo indevidamente pago, que pode ser recla-
mado com base na Constituição. 

Destacamos que o dispositivo constitucional que trata do princí-
pio da legalidade está dentre aqueles que não podem ser suprimidos 
ou ter seu alcance reduzido nem mesmo por emenda constitucional. 23  
Se nem mesmo o poder constituinte derivado pode restringir o direito 
de o sujeito passivo pagar tributos nos termos da lei, não é o legislador 
ordinário que, restringindo o direito de repetir o indébito, pode esva-
ziar por completo essa garantia fundamental. 

Por isso, não é o art. 165 do CTN que dá ao contribuinte o direito 
de repetir o indébito. Esse dispositivo de lei complementa1 24  apenas re-
gula o exercício desse direito, e, por isso mesmo, não pode suprimi-lo. 

Posta essa premissa, passamos ao exame da validade do art. 166 do 
CTN, que está assim redigido: "Art. 166. A restituição de tributos que 
comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo fi-
nanceiro somente será feita a quem prove haver assumido o referido 
encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por esse ex-
pressamente autorizado a recebê-la"  

É evidente que a referida norma coloca obstáculo ao exercício do 
direito de repetir os tributos "que comportem, por sua natureza, trans-
ferência do respectivo encargo financeiro". 

Saber qual tributo comporta, por sua natureza, "transferência do 
respectivo encargo financeiro" é árdua tarefa, como apontamos na rés- 

23."( ... ). Uma emenda constitucional, emanada, portanto, de Constituinte deriva-
da, incidindo em violação à Constituição originária, pode ser declarada inconstitucional 
pelo STF, cuja função precípua é de guarda da Constituição (art. 102,1, 'a', da CF)" (STF, 
Pleno, ADI 939-7-DF, rei. Mui. Sydney Sanches, m.v., DJU-1  18.3.1994, p. 5.165). 

24. Hugo de Brito Machado ensina: "Aqui podemos dizer, em síntese, que lei 
ordinária e lei complementar são duas espécies normativas distintas, sendo a última 
hierarquicamente superior à primeira. E que as leis ordinárias editadas antes do ad-
vento da atual Constituição Federal tratando de matérias que esta reservou à lei com-
plementar continuam válidas e ganharam o status de leis complementares, e só por lei 
complementar, portanto, podem ser alteradas ou revogadas. É o que aconteceu com o 
Código Tributário Nacional" (Curso de Direito Tributário, 334  ed., São Paulo, Malheiros 
Editores, 2012, p. 81). 
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posta à primeira indagação, ao constata 
ção dos tributos em diretos e indiretos er 
e ~Jurídico. 

Mais importante é não esquecer q 
tributo faz surgir para quem o pagã o dir 
não pode suprimir esse direito - mesmo 
ficar quem de fato arcou com o ônus de 
pena de ofensa à Constituição Federal. 

Assim, o art. 166 do CTN, como qu 
dente a suprimir esse direito, é evideni 
porque a relação jurídico-tributária que 
o indébito se estabelece apenas entre o cc 
pela lei e o Fisco, restando sem qualquer 
do chamado contribuinte de fato. Incon 
ser aplicado em caso algum. 

2.2 O art. 166 do CTN se aplica a outr6 
butos indiretos, diversas da ação de 
cução fiscal, por exemplo? 

A inconstitucionalidade impede a 
em qualquer caso. 

De todo modo, em atenção à pergu 
art. 166, não obstante inconstitucional, 
tribunais, examinaremos esse ponto. 

A pergunta trata da possibilidade d 
sos nos quais não houve o pagamento 
Código Tributário Nacional, além de ser 
inimaginável direito de não restituir o tr 
aplicado a casos assim, se prestaria, airn 
pagar um tributo mesmo reconhecidam 
teria havido o repasse do ônus respectivo 
de fato). 

Voltemos mais uma vez ao dispositi 
tituição de tributos que comportem, p 
do respectivo encargo financeiro somen 
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ver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a ter-
ceiro, estar por esse expressamente autorizado a recebê-la". 

O texto do artigo inicia com a expressão «A restituição", e somen-
te a ela se refere até seu final. Isso, por si só, impede sua aplicação para 
casos outros que não sejam os de pedido de restituição. 

É necessário considerarmos, ainda, que o Fisco não pode exigir 
o pagamento de um tributo apenas por conta de sua provável ante-
rior inclusão nos preços dos bens e serviços. O fundamento do tribu-
to é - antes de tudo - a lei. Quando não estiver fundado em lei, ou 
seja, quando ausente o pressuposto de validade do lançamento, o Fis-
co não pode exigir o pagamento de tributo algum. Não fosse assim, 
restariam abolidas de vez todas as garantias que a Constituição con-
fere ao cidadão. 

Nem mesmo o critério econômico permite aplicar o art. 166 quan-
do ausente o prévio pagamento do tributo. De fato, não havendo o pa-
gamento, não há o ônus específico a ser repassado ao preço. Ao con-
trário, em situações assim o valor do tributo que deixou de ser pago 
refletiu - como a redução de qualquer custo poderia refletir - na pro-
porcional diminuição do preço que foi pago pelo consumo do bem ou 
serviço. O consumidor não resta prejudicado; ao contrário, é benefi-
ciado com a redução do preço. 

Assim, conforme, inclusive, o entendimento do STJ, 25  não se pode 
aplicar de forma alguma o art. 166 no caso de embargos à execução 
fiscal. 

2.3 Há diferença entre a situação do contribuinte que paga tributo 
indireto e em seguida postula sua restituição e a daquele que, em 
vez de pagar, deposita o valor correspondente, questionando a co-
brança? Por qual razão o art. 166 do CTN seria aplicável na pri-
meira situação, e não na segunda? 

25. "Tributário - ICMS - São Paulo - Majoração inconstitucional - 17% para 
18% - Art. 166 do CTN - Inaplicabilidade no caso de embargos à execução fiscal. 1. 
A 14 Seção firmou o entendimento de que não se aplica o art. 166 do CTN no caso 
de embargos à execução fiscal, pois não houve pagamento do tributo, nem repasse do 
encargo financeiro. 2. Agravo regimental provido" (STJ,  2 Turma, Ag/AgR 972.687-SP, 
rel. Ministro Herman Benjamin, j. 20.5.2008, DJe 19.12.2008) 

TRIBUTAÇÃO INDIRETA NO DIR 

Já nos posicionamos no sentido de c 
nal. De todo modo, os dois casos postos 
depósito judicial do tributo cuja cobranç 
da - não são equivalentes. 

Realmente, o depósito judicial do r 
tributário se dá exatamente para evitar 
não entrega os recursos para ao Estado, 
do juízo para, a final, obter o pronto rec 
renda do Fisco. No tempo que perdurar 
lidade do crédito tributário posto em dei 

Além disso, o art. 166 do CTN traz 
terpretada extensivamente. Nele é muito 
de tributos, o que pressupõe pagamento. 
analogia ao caso de depósito. 

Registramos que o STJ já decidiu po 
depósito administrativo pela empresa de 
tado o ônus financeiro do tributo" . 26  Para 
se "tratar de pagamento, de depósito elisi 
forçado, porquanto, em todos os casos, 
enriquecimento sem causa". 

Mais uma vez o STJ dá relevo à rep 
tributário, certamente motivado pelo fat 
tratar da tributação pelo ICMS dos serviç 
mo foi visto na resposta à pergunta antei 
recaem sobre a atividade daconcessionári 

26. "Tributário - Repetição de indébito ou le 
trativos - Art. 166 do CTN - Legitimação subjeti 
fato, ou seja, daquele que efetivamente suportou o 
gitimação do contribuinte de direito - Precedentes 
mento, de depósito elisivo voluntário ou de depósi 
casos, o que se pretende é coibir o enriquecimento 
Min. Teori Albino Zavascki, DIU 11.5.2004) - Agra 
regimental merece ser provido, para afastar o leva 
tivo pela empresa de telefonia, por não ter supor 
devendo o recurso especial do Estado de Minas 
por esta douta Turma para decidi-lo, como entenc 
do Estado de Minas Gerais provido" (STJ,  1 Turm 
Benedito Gonçalves, rei. para o acórdão Min. Nap(: 
DIe 21.6.2012). 
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mediante o respectivo ajuste da tarifa. Sendo assim, o consumidor su-
porta - por força de lei 27  - todo o ônus com tais tributos. 

Ocorre que a lei também determina que a redução do encargo 
tributário deva igualmente ser repassada ao consumidor, mediante a 
respectiva redução do valor da tarifa. Assim, o eventual enriquecimen-
to ilícito combatido pelo STJ somente estaria materializado no caso de 
a concessionária obter a redução do encargo tributário, com o recebi-
mento do valor dos depósitos, e não efetuar a correspondente redução 
da tarifa. 

Em situações outras, quando o preço dos bens e serviços é regula-
do pelo mercado, não há relação direta entre a formação desse preço e 
• fato de o empresário contribuinte ter - ou não - depositado em juízo 
• valor de um tributo cuja validade decidiu questionar. Da mesma for-
ma que não tem relação com o depósito eventualmente feito em uma 
questão relativa ao valor do aluguel de estabelecimento comercial, ou 
de salário de seus empregados. Na verdade, qualquer dos elementos 
que integram o custo dos bens e serviços postos no comércio pode ser 
discutido em juízo e ter seu valor depositado sem que isso implique 
enriquecimento ilícito do contribuinte que restar vitorioso na deman-
da e obtiver a liberação dos valores por ele depositados. 

2.4 O art. 166 confere legitimidade ao contribuinte "de fato" para 
postular a restituição do indébito? Caso negativo, como se poderá 
obter a restituição do indébito, sobretudo em situações nas quais 
ocontribuinte de direito, que repassou o ônus financeiro do tribu-
to ao consumidor, não tem como identificá-lo? Haveria ofensa ao 
art. 52, XXXV da CF de 1988? 

Mais uma vez reafirmamos nosso entendimento pela inconstitu 
cionalidade do art. 166 do CTN. Todavia, em respeito à pergunta, tece-
remos algumas considerações. Na medida em que o referido artigo do 
Código Tributário Nacional condiciona o exercício do direito de repe-
tir pelo contribuinte de direito à autorização do contribuinte de fato, 

27. Lei 8.987/1995, art. 9 2, § 30 .  

TRIBUTAÇÃO INDIRETA NO DII 

seria razoável entender que quem podc 
mente. Surge, então, intransponível difr 
me jurídico que liga o Fisco ao contribu 
repetitória. 

Respondendo a essa indagação, Rui 
"A repercussão é um fenômeno tipicame 
circunstância, essa, que por si só deveria 
que se pretendesse atribuir qualquer con 
contribuinte de fato" E: acrescenta, de foi  
terceiro em relação às convenções part 
uma das consequências desse princípio 
buto da pessoa designada pela lei como 
ignorando as convenções particulares pc 
a incidência daquela pessoa para outra, 
clusivamente entre as partes. O princípio 
dizendo-se que o Fisco só toma conhec 
isto é, da pessoa expressamente designa 
pagamento do tributo ( ... ). Ora, se assim 
tributo, tudo indica que assim também d 
ção; por outras palavras, se o Fisco não 
seja oposta como defesa por ocasião da c 
opô-la, ele próprio, como defesa quando 
importa a esta conclusão que a transiaçã 
so, tenha decorrido de convenção particu 
de lei: o fundamento da conclusão é tão 
só conhece o contribuinte legal, e esse f 
ambas as hipóteses"" 

Por isso, entendemos que o art. 166 
quando houver a repercussão jurídica d 
para o consumidor, que, por ter a obrigaç 
tem igualmente a legitimidade para que 
Estado a validade de sua instituição e de 

Não sendo assim estaríamos diante d 
do art. 50  da CF de 1988, na medida em 

28. Rubens Gomes de Souza, in RDA 24, 19 
Restituição dos Impostos Indiretos, Porto Alegre, Sí 
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acesso ao Poder Judiciário para defender seu direito fundamental de 
pagar tributos nos termos da lei e dos ditames constitucionais Ao mes-
mo tempo em que ficaria livre o Estado para cobrar qualquer valor, 
sem ter quem pudesse se insurgir contra essa exigência, por mais ilegal 
e abusiva que fosse. Isso é simplesmente inadmissível. 

Aqui colocamos em relevo a forma pela qual esse dispositivo está 
sendo aplicado pelo STJ,  negando ao contribuinte de fato legitimidade 
para se insurgir contra cobranças indevidas de tributo, sob o funda-
mento de que este não estabelece relação jurídica tributária direta-
mente com o Estado, ao mesmo tempo em que nega ao contribuinte de 
direito o direito de questionar a validade dessas cobranças, sob o fun-
damento de que repassou o ônus ao contribuinte de fato. Voltamos aos 
tempos da Súmula 71 do STF, quando o chamado tributo indireto 
simplesmente não podia ser repetido, mesmo que reconhecidamente 
ilegal fosse a sua cobrança. 

Resta evidente, portanto, não só a negação da garantia da legalida-
de tributária, mas a negação da garantia das garantias, que é o acesso 
ao judiciário. 

3. Tributação indireta e imunidades subjetivas 

3.1 Caso um comerciante vendedor seja titular de imunidade subje-
tiva, poderá ele invocá-la para se eximir da cobrança de tributo 
indireto incidente sobre as vendas que realiza? Poder-se-á dizer 
que tal imunidade não é aplicável, eis que quem "verdadeiramen-
te" arca com o tributo é o consumidor final, não imune? 

Sim, o contribuinte que goza de imunidade não pode ser obrigado 
a pagar imposto, nem mesmo quando apontado como um imposto in-
direto. 

A possibilidade de repasse do valor do tributo ao preço não retira 
do contribuinte imune o direito de não se sujeitar à sua cobrança. Vale 
ressaltar que, em casos assim, normalmente o não pagamento do tri-
buto reflete no preço de forma negativa, ou seja, reduzindo seu valor. 
Até porque não pode haver o repasse de tributo que não incidiu na 
operação. 

TRIBUTAÇÃO INDIRETA NO DIR 

3.2 Caso um consumidor final seja titu, 
poderá ele invocá-la para fazer com 
serviços que consome não incidam ti 
dizer que tal imunidade não é por ele 
ro" contribuinte é o vendedor, não in 

Não. O consumidor não é o contribi 
de toda a carga tributária incidente sobi 
some, O STF tem decisões várias no sen 
alcança o contribuinte de fato.29  Os funda 
que não merecem qualquer reparo, ind 
outras que negam a restituição dos tril 
sob o fundamento de que teria havido o 
em casos assim normalmente o que há 
ou serviço fornecido pela entidade imii 
redução de custos decorrente da meno 
sujeita. 

3.3 É possível oferecer resposta coerente à 
Essa resposta é coerente com aquelas 
item 2? 

Sim. Para guardar coerência nessas ré 
te raciocínio: o contribuinte de direito é 
e o consumidor de seus bens e serviços p 
Assim, a imunidade beneficia o contribui 

Esse mesmo raciocínio aplicamos r 
item 2. 

29. "Ementa: Tributário— ICMS - Serviços 
Contribuinte de fato - Imunidade recíproca - Ar 
plicabiidade - Agravo improvido. 1— A imunidad 
somente se aplica ao imposto incidente sobre ser 
prio ente beneficiado, na qualidade de contribuini 
não é contribuinte de direito do ICMS relativo a 
o beneficio da imunidade em questão, uma vez qu 
fato - Precedentes. III - Agravo regimental impro 
rei. Mm. Ricardo Lewandowski, disponível em n'i 
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4. Tributação indireta e apropriação indébita 

4.1 Quando o vendedor de uma mercadoria em cujo preço suposta-
mente está embutido o tributo indireto recebe o pagamento desse 
preço mas não recolhe o tributo incidente sobre a operação, há 
apropriação indébita? Pode-se dizer que é o consumidor quem 
«verdadeiramente» paga o tributo, tendo o comerciante o papel de 
apenas repassá-lo aos cofres públicos, incorrendo em apropriação 
indébita se não o fizer? 

O preço pago pelo consumidor - contribuinte de fato - contém, 
em princípio, todos os custos necessários para o desempenho da ativi-
dade empresarial, inclusive os tributos incidentes sobre a operação de 
venda. Por isso, não concordamos com a afirmação de que é o consu-
midor que paga o tributo e o comerciante, ao receber o preço, apenas 
repassa parte ao Estado, e, quando não o faz, estaria a se apropriar do 
que não é seu. Não é assim! 

A apropriação indébita exige o animus de se apropriar de coisa 
alheia. Os chamados tributos indiretos são apurados e pagos pelo cha-
mado contribuinte de direito, que detém a obrigação tributária para 
com o Fisco. Assim, quando não paga o tributo por ele apurado como 
devido, não há apropriação de coisa alheia, mas tão somente o reco-
nhecimento de uma dívida. 

Não podemos deixar de considerar, ainda, que muitas vezes o con-
sumidor não paga pela compra que faz - muitas são as causas da 
inadimplência - e o comerciante vendedor da mercadoria ainda assim 
terá que pagar seus tributos nos vencimentos respectivos, sob pena de 
sofrer execução fiscal em razão dessa dívida. 

O STJ já decidiu que «no ICMS o contribuinte de direito reco-
lhe o tributo por obrigação própria, embora o contribuinte de fato 
suporte o ônus financeiro do imposto, de modo que o inadimple-
mento da obrigação tributária principal não importa em apropria-
ção indébita" 10  

30. "Tributário - Processo civil - Responsabilidade tributária - ICMS - Inadim-
plemento - Sócio-gerente - Obrigação própria - Descaracterização - Art. 535 do 
CPC - Alegações genéricas - Penhora - Alienação - Legitimidade de parte - Ausência 
de indicação de dispositivo legal - Embargos de declaração - Multa por utilização 

TRIBUTAÇÃO INDIRETA NO DII 

4.2 Se não há apropriação indébita, eis qi 
se de tributo pago pelo consumidor, 
negar ao comerciante o direito à rest 
por ele recolhido indevidamente, nos 

Não há justificativa razoável para se 
to à restituição do tributo que pagou in 
tal tributo faz parte do preço da mercad 

S. Tributação indireta e inadimplênci 

5.1 Caso o consumidor final não pague 
ainda assim o comerciante vendedor 
cidente sobre a operação? 

É da maior evidência que o comerc 
buinte de direito, está, sim, obrigado a p 
uma venda mesmo quando o consumk 
não faz o pagamento do preço respectiv 

5.2 Afirmativa a resposta à pergunta ant 
segundo a qual o comerciante não po 
tributo pago indevidamente, a qual s 
esse tributo seria pago, "na verdade' 

protelatória - Cabimento. 1. Incabível o conhecii 
fundamentos resumem-se a alegações genéricas, 
preender as razões da insurgência, bem como qu 
por violado, nos termos da Súmula n. 284/STF. 
utilização protelatória de embargos de declaraçi 
mento da tese fundamento do recurso especial. 3 
recolhe o tributo por obrigação própria, embo 
ônus financeiro do imposto, de modo que o inad 
principal não importa em apropriação indébita. 
nesta parte, parcialmente provido" (STJ,  2 Turm 
Calmon, j. 4.9.2008, DJe 8.10.2008). 
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A resposta afirmativa que demos à pergunta anterior é incompa-
tível com a tese de que o comerciante não poderia pleitear a devolução 
do tributo pago indevidamente por esse tributo ter sido pago, "na ver-
dade", pelo consumidor final. 

Realmente, quem afirma que o tributo indireto é de fato pago pe-
lo consumidor deveria admitir que, se o consumidor não pagar o pre-
ço, o comerciante não deveria ser obrigado a pagar o tributo respectivo. 

6. Tributação indireta e regressividade 

6.1 A tributação indireta conduz, sempre, à regressividade? Caso afir-
mativo, como evitar ou minimizar isso? 

Entende-se por tributo regressivo aquele que incide mais forte-
mente sobre quem tem menor capacidade contributiva, ao contrário 
do progressivo, que aumenta em razão de indicadores de aumento da 
capacidade contributiva. 

A tributação indireta, aqui identificada como tributação sobre o 
consumo, tem nítido caráter regressivo, pois seu peso é suportado por 
todos os que pagam o preço dos bens e serviços - o que envolve pes-
soas com maior, menor ou nenhuma capacidade contributiva, e que o 
fazem de forma desavisada. 

Uma forma de amenizar essa regressividade seria tributar mais 
fortemente os produtos que normalmente são consumidos por quem 
detém maior capacidade econômico-financeira e - por consequência 
- maior capacidade contributiva. É assim que deveria funcionar a sele-
tividade do ICMS e do IPI. O que se vê, contudo, é uma forte tributa-
ção de bens e serviços essenciais a todos - como é o caso da energia 
elétrica, das telecomunicações e da gasolina -, que são onerados com a 
alíquota mais elevada do ICMS. 

6.2 Afirmar a regressividade da tributação indireta com base no fato 
de que seu ônus recai sobre o consumidor final é coerente com a 
afirmação de que a inadimplência desse consumidor não autori-
za o comerciante a deixar de pagar o tributo correspondente? E 
com a afirmação de que não há apropriação indébita por parte do 
comerciante caso o consumidor pague o preço e ele, comerciante, 
não pague ao Fisco o tributo respectivo? 

TRIBUTAÇÃO INDIRETA NO DE 

A regressividade da tributação indir 
tributário que pesa sobre as operações de 
e serviços contribui de forma muito imj 
dos preços desses bens e serviços, que é 
me. É um fenômeno econômico que, c( 
tas às perguntas anteriores, não transfer,  
dever jurídico de pagar o tributo. 

Por isso mesmo, a inadimplência d 
comerciante a deixar de pagar o tribute 
preço restou sem pagamento. Como dis 
4.1, os tributos indiretos são apurados 
direito, que detém a obrigação tributári 
gar o tributo por ele apurado como de 
fiscal. 

A regressividade não deixa de exist 
- em princípio - uma exceção e acarret 
do consumidor para com o comerciant 
trumentos legais de cobrança. Serve a i 
que é o comerciante o devedor do tribu 
Serve, ainda, para afastar a afirmação d 
buto indireto implicaria apropriação ii 
por parte do contribuinte de direito. 

6.3 É a seletividade um reconheciment 
em relação ao ICMS e ao IPI) de q 
O que isso significa? Que são juridic 
sumidores finais? 

A questão é a mesma. O tributo o 
trialização ou circulação de mercadoria 
mação do preço do produto respectiv( 
instrumento de controle para o aument 

Assim, para estimular ou desestimul 
algum produto, o imposto seletivo é utili 
tar o preço respectivo. Isso, entretanto, n 
butária, que continua a envolver o contr: 
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7. Tributação indireta e base de cálculo de contribuições sobre a 
receita ou ofaturamento 

7.1 Caso se considere que os tributos indiretos são verdadeiramente 
pagos pelos consumidores finais dos produtos e serviços por eles 
onerados, poderia o ônus a eles correspondente ser considerado 
receita ou faturamento dos comerciantes vendedores? 

Não. Uma vez que se considere que os tributos indiretos são pagos 
pelo consumidor, o comerciante vendedor seria apenas o repassador 
desses recursos para o Estado. Devemos ter atenção, contudo, ao fato 
de que os consumidores pagam o preço dos bens e serviços, nelein-
cluídos os tributos respectivos. Nesse sentido, os consumidores pagam 
os tributos, como também pagam todos os demais custos dos comer -
ciantes vendedores. 

É o comerciante vendedor, na condição de contribuinte de direito, 
quem verdadeiramente paga o tributo ao Fisco. É ele que fica sujeito a 
cobrança executiva com penhora de bens, mesmo quando os consumi-
dores de suas mercadorias restam inadimpientes. 

7.2 Se comerciantes vendedores, quando pagam indevidamente um 
tributo indireto, não podem pleitear a devolução, sob o argumen-
to de que quem teria pago tais tributos, na verdade, teria sido o 
consumidor final, por qual razão esse mesmo tributo, 'pago»  pelo 
consumidor final e apenas repassado ao Fisco, seria receita do 
comerciante? 

No nosso entender, os "contribuintes de direito" podem, sim, plei-
tear a restituição dos tributos por eles pagos indevidamente. Como 
dissemos, o tributo faz parte do preço do bem ou serviço e, por isso, é, 
sim, receita de quem os vende. 

Por outro lado, dizer que os "contribuintes de direito" não pode-
riam reclamar a devolução dos tributos "pagos" pelo consumidor im-
plica, necessariamente, admitir que a arrecadação de tais tributos não 
faça parte da receita desses contribuintes de direito, que seriam meros 
repassadores desses valores do consumidor para o Estado. 

TRIBUTAÇÃO INDIRETA NO DIF 

S. Tributação indireta  consciência fr 
8.1 Quais o sentido e o alcance do art. 1, 

taria ali o reconhecimento de que o 
deiro contribuinte" dos tributos que 
serviços que consome? 

O § 52 do art. 150 da CF de 1988 cor 
- ainda não cumprida -, de estabelecer n 
dores sejam esclarecidos sobre os imposi 
donas e serviços. 

Essa norma, contudo, não se presta 
desses impostos, mas tão somente a tori 
tributária que onera a economia como u 
cadorias e os serviços. 

8.2 A regulamentação do aludido disposi 
de lei complementar? Quais tributos 
dever de esclarecimento ao consumid 

Essa matéria está prevista no art. 150 
trada dos limites ao poder de tributar, e 
reservada à lei comp1ementar. Além dis 
interesse da União, Estados e Municípic 
através de lei nacional. 

O § 59 aqui referido trata dos impost 
rias e serviços. Isso nos leva a entender 
ISS. Nada impede, contudo, que a lei es 
butos, envolvendo inclusive as contribui 
hoje impostos disfarçados que incidem 
operações com mercadorias e serviços. 

8.3 Quais seriam as consequências práti 
formação da consciência fiscal? 
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Os impostos que incidem sobre as operações de consumo de 
mercadorias e serviços influem fortemente na formação dos respec-
tivos preços. Entendeu o legislador constituinte que é importante es-
clarecer ao consumidor quais os impostos que oneram diretamente 
tais operações, de forma a neles despertar o interesse no controle do 
recolhimento desses tributos (mediante a exigência da respectiva no-
ta fiscal), assim como na boa aplicação dos recursos públicos deles 
provenientes. Isso é de grande ajuda - na formação da consciência-ci-
dadã, uma vez que todos - até mesmo aqueles sem qualquer capaci-
dade contributiva - suportam o peso da carga tributária, e precisam 
saber disso. 

TRIBUTAÇÃO INDIRETA NO DI] 

Os compradores dos produtos brasilein 
todos os custos da exportação, inclusive 
sil sobre tais operações. Por isso, o legisla 
bem conferir imunidade de ICMS a essa 
ao desenvolvimento de nossa economia. 

9. Tributação indireta e desoneração das exportações 

9.1 Por qual razão a Constituição Federal estabelece a não incidência 
de certos tributos sobre operações de exportação? Seria um reco-
nhecimento de que tais tributos seriam verdadeiramente pagos 
pelos consumidores dos produtos, situados no Exterior? 

O ônus com o pagamento dos tributos deve ser - necessariamente 
- considerado na formação dos preços dos produtos. Os tributos que 
incidem sobre as operações de circulação de mercadorias e prestação 
de serviços oneram especificamente o custo de tais operações, e são, 
por isso mesmo, fatores de elevação do preço respectivo. 

Nas operações de comércio exterior os tributos alfandegários fun-
cionam como elementos de controle, uma vez que influem fortemente 
na formação do preço respectivo. Aumentar um tributo que tem como 
fato gerador a importação é uma forma de desestimular o ingresso de 
produtos estrangeiros em território nacional. Na exportação ocorre o 
inverso, a saída de produtos nacionais é desestimulada com o aumento 
de impostos sobre tais operações, que encarecem o preço do produto 
nacional. 

Assim, quando a Constituição determina que não incidirá o ICMS 
na exportação, por exemplo, está garantindo que os Estados-membros 
não dificultarão a venda dos produtos nacionais ao Exterior com a co-
brança desse imposto, que implicaria aumento dos custos do exportador. 
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