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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo identificar, a partir da exegese conjunta e 

sistemática dos artigos 165 e 166, do Código Tributário Nacional e 18, do 

Código de Processo Civil, e à luz da teoria da asserção, os critérios jurídicos de 

aferição da legitimidade ativa na ação de repetição do indébito tributário. 

Palavras-chave: Ação. Condições da ação. Legitimidade ad causam. Mérito. 

Asserção. Ação tributária. Legitimidade ativa. Repetição do indébito tributário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

This present study aims to identify, from the joint interpretation and systematics 

of articles 165 and 166 of Brazilian Taxation Code (CTN) and article 18 of the 

Code of Civil Procedure (CPC), from the point of view of “assertion theory”, the 

legal criteria identification of legal standing to charge a claim for refund of undue 

payment. 

Key-words: Legal Action. Causes of action. Legitimacy ad causam. Merit. 

Assertion. Tax action. Active legitimacy. Claim for refund of undue tax payment. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem natureza eminentemente interdisciplinar.  

Trata-se, fundamentalmente, de definir, a partir da exegese conjunta e sistemática 

dos artigos 165 e 166, do Código Tributário Nacional
1
 e 18, do (novo) Código de 

Processo Civil
2
, os critérios jurídicos de aferição da legitimidade ativa na ação de 

repetição do indébito tributário, com acento nos chamados tributos indiretos. 

A questão a ser enfrentada, no entanto, está inserida num contexto muito mais 

complexo do aquele que o próprio objeto do trabalho revela, e que diz, justamente, 

com a falta de reconhecimento, por parte da Dogmática, da necessidade do estudo 

conjunto e aprofundado dos institutos de direito processual e direito material 

tributário. 

Nesse sentido, uma parte importante da tese diz com a demonstração de que a regra 

veiculada no artigo 166 do Código Tributário Nacional, que condiciona a restituição 

dos chamados “tributos indiretos” à (i) prova da assunção, pelo sujeito passivo, do 

encargo financeiro ou (ii) à prova da autorização do terceiro a quem ele (o encargo) 

fora transferido, perfaz critério de verificação empírica do próprio direito subjetivo 

(material) à restituição do tributo pago indevidamente, especificamente aplicada à 

restituição dos tributos ditos indiretos.  

                                                 
1
 Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial 

do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4º do artigo 162, nos 

seguintes casos: 

I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação 

tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido; 

II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no cálculo do montante do 

débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao pagamento; 

III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória. 

Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo 

financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo 

transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la. 
2
 Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo 

ordenamento jurídico. 
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Trata-se, assim, do próprio mérito da ação de repetição do indébito, e não de critério 

de aferição de legitimidade ativa para pleitear, judicialmente, a indigitada 

restituição, como, aliás, vem professando a Doutrina e a jurisprudência consolidada 

de nossos tribunais. 

A demonstração desta assertiva será realizada a partir da definição da natureza 

jurídica das chamadas “condições da ação” (em especial da legitimidade ad 

causam), em contraponto à noção de mérito de causa.  

É justamente a partir desta diferenciação (condição da ação/mérito), em especial dos 

diferentes planos de cognição de cada um desses institutos, que pretendemos 

concluir, com apoio da chamada teoria da asserção, que a “ausência de prova da 

assunção do encargo financeiro ou, ainda, da autorização do terceiro que suportou a 

repercussão do tributo” é, por si e em si, uma questão de mérito, relativa à própria 

existência (ou não) do direito subjetivo à restituição (no que toca aos chamados 

tributos indiretos), e que resulta (ou pelo menos deveria resultar), necessariamente, 

em sentença de improcedência da ação de repetição do indébito tributário. 
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CAPÍTULO I 

A LEGITIMIDADE AD CAUSAM NO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

 

1.1. Considerações preambulares 

 

A circunstância de o presente trabalho estar sendo elaborado exatamente no 

período de transição entre o fim e o início das vigências de dois sistemas jurídico-

processuais distintos – de um lado, o Código de Processo Civil de 1973, veiculado 

Lei nº 5.869/73
3
; de outro, o Código de Processo Civil de 2015, instituído pela Lei 

nº 13.105/2015
4
; – induz a necessidade de fazermos alguns esclarecimentos 

preliminares relativos à absorção, pelo novel diploma, de concepções, construções e 

conceitos desenvolvidos pela Dogmática de Direito Processual nos últimos 50 

(cinquenta) anos em torno da legitimidade ad causam. 

Isso porque a temática a ser desenvolvida diz, fundamentalmente, com a 

aplicação, in concreto, dessa figura jurídica – a legitimidade ad causam – que, no 

regime jurídico próprio ao CPC/73, perfaz espécie de um “gênero processual” cuja 

natureza jurídica sempre despertou inflamadas discussões doutrinárias, qual seja: as 

condições da ação. 

Nesse específico contexto, é preciso anotar, desde logo, que o legislador do 

CPC/2015 extirpou, pura e simplesmente, do texto legal a expressão “condições da 

ação” e, junto com ela, uma das figuras que, ao lado da legitimidade ad causam e do 

interesse de agir, formava a tríade por meio da qual o indigitado instituto se 

manifestava, qual seja: a chamada (pelo CPC/73) possibilidade jurídica do pedido. 

A não previsão da “possibilidade jurídica do pedido” pela nova ordem 

jurídica processual, por sua vez, vem acolher antiga e forte oposição doutrinária ao 

instituto, no sentido de se reconhecer no juízo de aferição de incompatibilidade 

entre a pretensão deduzida e o sistema jurídico (material) a natureza de verdadeiro 

                                                 
3
 Que, doravante, será simplesmente referido como “CPC/73”. 

4
 Que, doravante, será simplesmente referido como “CPC/2015”. 
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juízo de mérito. Concordemos ou não com tal objeção, fato é que o legislador 

processual houve por bem acolhê-la, o que já é suficiente para afastá-la de 

quaisquer especulações dogmáticas que tenham por objeto a análise do direito 

positivo vigente (como é o caso). 

De outro lado, a opção legislativa pela exclusão da expressão “condições da 

ação” tem a virtude de transferir à Doutrina a responsabilidade pela (re)definição do 

gênero processual mais adequado para abarcar as figuras jurídicas (legitimidade e 

interesse) que antes estavam a ela (condições da ação) normativamente vinculadas, 

ressalvando, neste tocante, a opinião abalizada de alguns doutrinadores que 

entendem ser a opção (exclusão textual) do legislador de 2015 uma questão muito 

mais nominal que substancial
5
. 

De mais a mais, parece-nos ilusória a crença de que a ausência da expressão 

“condições da ação” do plano textual do Código tenha o condão de, por si só, 

apaziguar todas as divergências doutrinárias que existem em torno daqueles 

institutos que estavam abarcados pelo referido conceito. 

Não por outro motivo, analisaremos adiante, em itens específicos, e sob a luz 

do novo regime geral de direito processual instituído pelo CPC/2015, se podemos 

(ou em que sentido podemos) falar em “condições da ação”, procurando, a partir 

daquilo que a Doutrina convencionou chamar de “Teoria da Asserção”, critérios 

(jurídicos) de definição, identificação e diferenciação do instituto. 

Ainda no que tange às condições da ação, parece-nos importante destacar que 

boa parte das controvérsias e divergências que circundam o referido instituto estão 

umbilicalmente relacionadas à falta de consenso doutrinário sobre o próprio 

conceito de “ação”, esta sim uma noção fundamental de Teoria Geral do Processo, 

cuja importância propedêutica, em especial para os fins deste trabalho, nos impele a 

tecer em tópicos específicos – sem a mínima pretensão de inovação doutrinária – 

algumas considerações que possam, de alguma forma, contribuir para a discussão. 

                                                 
5
 “É correto entender, portanto, que a extinção da categoria das condições da ação é mais nominal do que, e 

isto que realmente importa, substancial.” Cassio Scarpinella Bueno. Manual de direito processual civil, pag. 

66. 
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Pois bem. A despeito de o CPC/2015 não mais vincular, em relação 

gênero/espécie, a figura da legitimidade ad causam às chamadas condições da ação, 

deixou intocado o regime jurídico delineado pelo CPC/73 para o referido instituto 

(legitimidade ad causam), razão pela qual as inúmeras construções doutrinárias 

desenvolvidas durante a vigência do CPC/73 podem e devem ser integralmente 

consideradas nos estudos que tenham como parâmetro jurídico-positivo o novo 

regime geral de direito processual
6
. 

Nesse tocante, confira-se a conclusão a que chega CASSIO SCARPINELLA 

BUENO: 

“O CPC de 2015 aboliu, a um só tempo, a nomenclatura “condições da ação” e a 

“possibilidade jurídica do pedido” como um dos pontos sobre os quais deverá o 

magistrado se debruçar para viabilizar quem, autor ou réu, é merecedor de tutela 

jurisdicional. 

Curioso é que o CPC de 2015, ao preservar a legitimidade e o interesse (art. 

17), manteve incólume o funcionamento daquelas categorias, no que é 

suficientemente claro o disposto no inciso VI do art. 485, isto é: quando o 

magistrado verificar que não há interesse e/ou nem legitimidade – e se, por 

qualquer razão, não for possível o saneamento do vício e/ou o seu 

esclarecimento – ele não pode proferir decisão relativa ao reconhecimento de 

quem faz jus à tutela jurisdicional ou, no jargão preservado pelo próprio CPC 

de 2015, de mérito. Muito pelo contrário, ele deve proferir decisão obstativa 

daquela finalidade, a chamada sentença terminativa, que não aprecia o mérito.”
7
 

 

É essa específica circunstância que nos deixa à vontade para nos valer, neste 

trabalho, do farto material doutrinário produzido sobre a temática das condições da 

ação e, em especial, sobre a figura da legitimidade ad causam, durante a vigência do 

CPC/73, a despeito da promulgação e do início da vigência do CPC/2015. 

                                                 
6
 A semelhança entre os enunciados do art. 6º do CPC/73 e de seu correspondente no CPC/2015, o art. 18, é 

evidente. Confira-se: 

"Art. 6
o
 Ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por 

lei."(CPC/73) 

"Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo 

ordenamento jurídico." (CPC/2015) 

7
 Manual de direito processual civil, p. 66, g.n. 
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1.2. Sobre o conceito de ação  

 

O direito, na condição de plexo normativo que se manifesta sob a forma de 

textos prescritivos, está sujeito às variações significativas impostas pelo contexto no 

qual está inserido, bem como pelos jogos de linguagem específicos ao momento 

histórico em que é surpreendido,
8
amoldando-se às circunstâncias próprias a todo e 

qualquer objeto cultural. 

Os conceitos jurídicos, portanto, não surgem do nada, muito menos são 

“descobertos na natureza
9
”, mas são construídos dentro de um processo histórico-

evolutivo, sendo, por esse motivo, permeáveis às contingências culturais, sociais e, 

principalmente, jurídico-positivas que se verificam no transcurso da História. 

A despeito desta permeabilidade dos textos jurídico-positivos às 

contingências contextuais, a busca incessante por previsibilidade (segurança jurídica 

e precisão conceptual) por parte dos juristas – práticos e teóricos – leva a uma 

natural tendência à “cristalização conceptual” ou “dogmatização” de determinados 

institutos jurídicos, principalmente aqueles cujas origens históricas são mais 

longínquas
10

.  

O fenômeno da dogmatização, no entanto, acaba por ser responsável pela 

instauração de infindáveis e estéreis discussões a respeito da “natureza jurídica” de 

determinados institutos jurídicos. Os juristas que se prestam a alimentar tais 

discussões, no mais das vezes, não se dão conta de que mesmo os mais tradicionais 

                                                 
8
 O que é inerente à ideia de “direito como objeto cultural”. 

9
 Sobre a ingenuidade da busca pela “essência” ou “natureza jurídica” dos institutos jurídico-positivos, 

didática a reprodução do voto proferido pelo Min. Joaquim Barbosa, por ocasião do julgamento do RE nº 

547.245/SC, cuja controvérsia girava em torno da determinação do conceito de serviço para fins de tributação 

dos contratos de leasing financeiro, in verbis: “Parto da oportuna passagem inicial do voto do ministro-

relator, no sentido da impropriedade de se sustentar a existência da correta natureza jurídica das operações, 

como se o conceito fosse ontológico, isto é, nas palavras do Ministro Eros Grau, “como se institutos jurídicos 

pertencessem ao mundo natural”. Não há conceito constitucional absoluto, imutável, intuitivo através dos 

tempos para serviços, ditado pela ordem natural e que possa ser a priori violado por conceitos criados pela 

função especulativa a que aludiu Irving Copi.  

Nesse sentido, observo que a rápida evolução social tem levado à obsolescência de certos conceitos jurídicos 

arraigados, que não podem permanecer impermeáveis a novas avaliações (ainda que para confirmá-los)”. 

10
 É essa tendência à dogmatização que acaba por gerar, em nosso sentir, aquilo que Alfredo Augusto Becker 

chamou de “senso comum dos juristas”. Teoria geral do direito tributário, passim. 
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institutos jurídicos estão sujeitos às alterações conceptuais impostas pelo direito 

positivo vigente.  

Mesmo os chamados conceitos lógico-jurídicos,
11

vale lembrar, dependem do 

acolhimento consensual de uma determinada gramática ou modelo teórico 

desenvolvido num determinado contexto histórico, modelo este que, não obstante 

possa se mostrar útil e satisfatório no contexto em que foi desenvolvido, estará, 

mais dia ou menos dia, fadado à superação. 

A polêmica instaurada sobre o conceito de ação é uma daquelas 

controvérsias que, em grande parte, decorrem do excessivo apego dos juristas aos 

dogmas historicamente cristalizados. 

Com efeito, todos nós estudamos, nos bancos do curso de bacharelado, as 

várias “teorias da ação” propostas por abalizados dogmáticos, cada uma delas 

desenvolvida por juristas pertencentes a movimentos de pensamento jurídico 

próprios a uma determinada época e, principalmente, submissos a um determinado 

sistema jurídico-positivo.  

Isso, por si só, justifica a discrepância entre as concepções desenvolvidas por 

cada um deles. 

Nesse contexto, não é incomum que juristas contemporâneos tomem posição 

em favor de uma ou outra teoria da ação, como se o conceito de “ação” pudesse ser 

tratada como fenômeno absoluto e imutável. Tal postura, em verdade, ignora o fato 

de que o conceito de ação, antes de qualquer coisa, é jurídico-positivo e não lógico-

jurídico. 

Dessa maneira, se há uma resposta correta
12

 e perene para a pergunta “que é 

a ação?”, essa resposta é: “ação é aquilo que o direito positivo quer que ela seja.”  

O problema, no entanto, não acaba aqui. Não basta dizer que a “ação” é 

aquilo que direito positivo diz que ela é, porquanto, como veremos, os inúmeros 

                                                 
11

 Tais como os conceitos de norma jurídica, sistema jurídico e relação jurídica. 

12
 Correção essa que ainda depende do consenso, neste trabalho tomado como existente, de que o direito é um 

sistema jurídico-normativo. 
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enunciados jurídico-processuais vigentes utilizam o vocábulo “ação” em vários 

sentidos.  

Interessante notar, no entanto, que cada um dos sentidos normativos que 

costumam ser atribuídos ao vocábulo “ação” corresponde a uma das indigitadas 

“teorias da ação
13

” a que nos referimos linhas acima, o que está longe de ser uma 

coincidência, pois a natureza cultural do fenômeno jurídico permite que o sistema 

absorva concepções diversas de um mesmo conteúdo conceptual, cabendo ao 

intérprete, autêntico ou dogmático, harmonizá-las. 

Há, entretanto, um traço característico que integra as diversas concepções de 

ação, qual seja: o fato de estar ela (a ação) relacionada, direta ou indiretamente, às 

formas e aos instrumentos por meio dos quais os sujeitos de direito exigem do 

Estado-juiz a proteção a seus direitos subjetivos.  

Cada um dos conteúdos significativos atribuídos pelo direito positivo ao 

vocábulo “ação”, portanto, aponta para questões normativas relacionadas à tutela de 

direitos subjetivos, sendo certo que cada um dos conceitos conhecidos, conquanto 

diversos, diz respeito a preceitos jurídico-normativos que, direta ou indiretamente, 

apontam à noção de inafastabilidade da jurisdição. 

Nesse sentido, confira-se a lição de CASSIO SCARPINELLA BUENO: 

 

“...o “direito de ação” ou, simplesmente, a “ação” é um dado de direito positivo no 

direito brasileiro e que tem assento assegurado na própria Constituição Federal. 

Não se trata de um conceito “puro”, que possa ser traçado sem levar em conta 

as opções políticas feitas pelo ordenamento jurídico nacional. Faz toda a 

diferença, portanto, verificar de que maneira o “modelo constitucional de direito 

processual civil” influencia-o, fornecendo os elementos mínimos e indispensáveis 

para sua (re)construção dogmática. 

Por isto, apenas por isto, este Curso opta em não recuperar as tão amplas como 

interessantíssimas discussões que ocuparam e que ainda ocupam as letras da 

doutrina do direito processual civil sobre a natureza jurídica da ação e as diversas 

teorias que buscam explica-las desde suas raízes romanas com a célebre polêmica 

                                                 
13

 Para uma discussão aprofundada sobre as concepções subjacentes a cada uma das Teorias da Ação, vide 

Polêmica sobre a ação, a tutela jurisdicional na perspectivas das relações entre direito e processo (Coord.: 

Fabio Carlos Machado e Guilherme Rizzo Amaral) 
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entre Windscheid e Muther, passando por sua concepção no próprio plano do 

direito material, no do direito processual ou, até mesmo, no plano do dieito 

constitucional. Os temas são, este Curso não nega, relevantíssimos. Rente às 

premissas escolhidas para seu desenvolvimento, contudo, o que se mostra mais 

relevante é destacar a importância de a “ação” ser entendida com um dos 

componentes do “modelo constitucional do direito processual civil”, extraindo daí, 

em especial dos princípios constitucionais do processo civil, seus caracteres 

jurídicos. A riquíssima construção dogmática pretérita acerca do tema é ferramenta 

útil para a realização desta tarefa. No entanto, estas construções não são “fim” 

em si mesmas consideradas, elas não são a conclusão sobre o que é e sobre o 

que não é a “ação”. Simplesmente porque elas não podem revelar o que “é” a 

ação, como se ela, a “ação”, existisse fora dos ordenamentos jurídicos, fora do 

tempo e do espaço jurídicos, fora das opções de cada ordenamento jurídico 

feitas pelas mais variadas razões políticas, históricas, culturais e, até mesmo, 

sociais.”
14

 

 

Com efeito, desse emaranhado de conteúdos semânticos, juridicamente 

positivados ou doutrinariamente construídos a partir dos textos jurídico-positivos, a 

que o vocábulo “ação” está relacionado, podemos destacar, inicialmente, as noções 

de ação que estão diretamente vinculadas ao enunciado do art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, o qual prescreve que “a lei não excluirá da apreciação do 

Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão a direito”.  

É de se notar, em primeira análise, que o referido enunciado não faz uso do 

vocábulo “ação”, apesar de a dogmática tradicionalmente vinculá-lo aos conteúdos 

normativos que dele – art. 5º, XXXV, da Constituição Federal – se pode extrair. 

Com efeito, da interpretação do indigitado enunciado é possível construirmos dois 

direitos subjetivos básicos do cidadão: a) o direito subjetivo (absoluto) de 

provocação do Poder Judiciário, ao qual corresponde o dever jurídico de não 

oposição de óbice à iniciativa do jurisdicionado
15

; e b) o direito subjetivo público 

                                                 
14

 Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 1, p. 329, g.n. 

15
 Trata-se, aqui, de direito de ação como “direito de acesso ao Poder Judiciário” ou como “direito 

constitucional de petição”, ao qual Eduardo Couture se refere: “Si la acción es, a través del processo histórico 

de su formación, un modo de sustituír el ejercicio de los derechos por acto propio, mediante la tutela por acto 

de la autoridad; y si esa sustitución sólo se realiza a requerimento de la parte interesada, esse poder de 

requirir, forma parte del poder jurídico de que se halla asistido todo individuo, de acudir ante la autoridade a 

solicitar lo que considera justo? 

El derecho de petición, configurado como garantia individual em la mayoría de lãs Constituciones escritas, y 

considerado por los escritores clásicos del derecho constitucional como una expresión formal, pues esse 
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(prestacional) à apreciação da questão deduzida em juízo, ao qual corresponde o 

dever jurídico do Poder Judiciário de dirimir, efetivamente, o conflito
16

.  

Os direitos subjetivos de provocação (ação-petição) e à tutela jurisdicional 

(ação-resposta), ínsitos à noção de inafastabilidade da jurisdição, correspondem às 

duas faces da chamada ação como “direito abstrato” (teoria abstrata da ação), em 

que o termo “abstrato” deve ser entendido como denotativo da autonomia do direito 

de ação em relação a qualquer espécie de direito subjetivo material.  

Nesse contexto, é preciso ter em conta o fato de os direitos constitucionais de 

acesso à prestação jurisdicional (petição e resposta) perfazerem direitos subjetivos 

prima facie
17

, visto que o efetivo exercício de cada um deles está pautado por regras 

constantes dos inúmeros diplomas processuais infraconstitucionais que disciplinam 

e (de)limitam o seu exercício, de maneira a evitar o abuso e o desvirtuamento de 

seus escopos constitucionais. 

                                                                                                                                                    
derecho es inseparable de toda organización em forma de Estado, se ejerce, indistintamente, “ante todas y 

cualesquiere autoridades”. 

El Poder Judicial no tiene por qué ser excluído de los órganos y autoridades ante los cuales los particulares 

pueden ejercer el derecho de petición. (...) 

Toda idea que tienda a asimilar el derecho a pedir con la justicia de lo pedido, constituye uma contradictio in 

adejecto. El derecho de pedir no requiere um examen del contenido de la petición, pues siendo um derecho de 

garantia, debe tener andamiento hasta el momento de la decisión. (...) 

La violación de este derecho se consuma cuando se niega al individuo su posibilidad material de hacer llegar 

las peticiones a la autoridad, ya sea resistiéndose a admitir las peticiones escritas, ya sea rechazándolas in 

limine y sin examen alguno, ya sea dejándolas indefinidamente sin respuesta. Fundamentos del derecho 

procesal civil, p. 61/63. 

16
 Neste caso, temos direito de ação como direito subjetivo público à prestação jurisdicional, exatamente 

conforme descrito na lição de Hugo Rocco; “El derecho de cada ciudadano, como tal, de pretender del Estado 

o ejercicio de su actividad para la satisfacción de los interesses amparados por el derecho, se llama derecho 

de acciôn. 

Pertenece a la categoria de los derechos públicos subjetivos, y forma parte de la clase de los derechos cívicos, 

por cuanto tiene por objeto una prestación positiva de parte del Estado. 

Consiste su característica em ser um derecho abstracto, em El sentido de que prescinde de la existência 

efectiva de um derecho material concreto.”Derecho procesal civil, p. 143/144.  

17
 Cuando consideramos el catálogo de derechos, habremos de considerar si esos derechos son absolutos, es 

decir, si todos los sujetos tienen título suficiente para ejercerlos en todas las condiciones, o si se trata de 

derechos prima facie, es decir, si admiten o no excepciones o cualificaciones, y si se convierten en derechos 

absolutos únicamente si no existe concurrencia alguna de pretensiones competidoras. Daniel Mendonca. Los 

derechos em juego, conflicto y balance de derechos, p. 26. 
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É exatamente o caso da regra constante do revogado art. 268, in fine, do 

CPC/73, veiculada, atualmente, no § 2º do art. 486 do CPC/2015
18

, que ao 

condicionar o despacho da petição inicial à prova do pagamento ou do depósito das 

custas e dos honorários de advogado, impõe uma clara limitação ao direito 

constitucional de ação-petição. 

Da mesma forma, o direito de ação-resposta está limitado pela regra do atual 

art. 485, incisos IV, V e VI, do CPC/2015
19

 (equivalente ao revogado art. 267, 

incisos VI, V e VI, do CPC/73), que condiciona a apreciação do mérito da demanda 

ao preenchimento dos requisitos (pressupostos e condições) neles enumerados. 

É no âmbito da disciplina infraconstitucional, portanto, que as várias 

acepções do vocábulo “ação” podem ser identificadas com maior facilidade, 

inclusive por meio do uso expresso do termo, todas elas relacionadas, no entanto, às 

práticas normativas que visam dar efetividade ao exercício dos direitos subjetivos 

prima facie constitucionalmente prescritos (ação-petição/ação-resposta). 

Nessa medida, tanto o CPC/2015, quanto o revogado CPC/73, possuem 

inúmeros enunciados que fazem uso do termo “ação” em sentidos bem diversos 

daqueles acima referidos. 

                                                 
18

 “Art. 268. Salvo o disposto no art. 267, V, a extinção do processo não obsta a que o autor intente de novo a 

ação. A petição inicial, todavia, não será despachada sem a prova do pagamento ou do depósito das custas e 

dos honorários advocatícios.” A limitação imposta pelo art. 268 do Código de Processo Civil, conquanto 

limitadora do direito constitucional de ação (petição), não pode ser considerada, em nosso sentir, violadora 

do referido preceito constitucional, pois pressupõe que o autor já tenha tido acesso à prestação jurisdicional 

em processo anterior, no qual tenha sido, por exemplo, julgado carecedor da ação. 

“Art. 486.  O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a 

ação. 

(...) 

§ 2
o
 A petição inicial, todavia, não será despachada sem a prova do pagamento ou do depósito das custas e 

dos honorários de advogado.” 

19
 “Art. 485.  O juiz não resolverá o mérito quando: 

(...) 

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; 

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada; 

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;” 
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A locução “proposta a ação”, constante do enunciado do atual art. 312 do 

CPC/2015 (art. 263 do CPC/73)
20

, por exemplo, refere-se ao próprio ato que 

materializa a conduta de se dirigir ao órgão jurisdicional, estando relacionada com o 

exercício do direito constitucional de acesso ao Judiciário (ação-petição). 

Já na expressão “uma ação é idêntica à outra (...)”, veiculada no art. 337, § 

2º, do CPC/2015 (art. 301, § 2º, do CPC/73)
21

, o termo “ação” aponta para o ato-

fato jurídico que objetiva o próprio conteúdo da relação jurídica conflituosa e da 

pretensão deduzida (ação-demanda). Esse sentido do termo ação (como sinônimo de 

demanda), vale anotar, é o mais utilizado nos enunciados jurídicos prescritivos, em 

especial no CPC/2015. 

A expressão “condições da ação”, excluída do texto do CPC/2015, mas 

expressamente prevista no art. 267, VI, do CPC/73
22

 e largamente utilizada pela 

processualística, por sua vez, diz com os requisitos necessários para que haja efetiva 

apreciação da pretensão deduzida (ação-tutela), a ser verificado após a 

concretização do ato de provocação
23

, devendo o termo “ação”, neste caso, ser 

entendido como equivalente a “direito à apreciação do mérito da causa
24

”. 

                                                 
20

 “Art. 312  Considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada, todavia, a propositura da 

ação só produz quanto ao réu os efeitos mencionados no art. 240 depois que for validamente citado.” (g.n.) 

“Art. 263. Considera-se proposta a ação, tanto que a petição inicial seja despachada pelo juiz, ou 

simplesmente distribuída, onde houver mais de uma vara. A propositura da ação, todavia, só produz, quanto 

ao réu, os efeitos mencionados no art. 219 depois que for validamente citado.” (g.n.) 

21
 “Art. 301. Compete-lhe, porém, antes de discutir o mérito, alegar: 

(...) 

§ 2º. Uma ação é idêntica a outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo 

pedido.”(g.n.) 

22
 “Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução do mérito: 

(...) 

VI – quando não concorrer qualquer das condições da ação, como a possibilidade jurídica do pedido, a 

legitimidade das partes e o interesse processual.” (g.n.) 

23
 Imprescindível ao exercício do dever jurisdicional, por expressa determinação do art. 2º do Código de 

Processo Civil, in verbis: Art. 2º. Nenhum juiz prestará tutela jurisdicional senão quando a parte ou o 

interessado a requerer, nos casos e formas legais.” 

24
 Efetiva porque, mesmo nos casos das sentenças proferidas com fundamento no art. 267, do Código de 

Processo Civil, as quais, por definição legal, se caracterizam pela não apreciação do mérito da causa, há, 

mesmo que de forma superficial, prestação jurisdicional. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art240
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Trata-se, portanto, de “ação” no sentido proposto pela chamada “teoria 

eclética” da ação. 

Daí se falar em “ação” como direito subjetivo público de ir ao Judiciário para 

obter tutela jurisdicional que componha, efetivamente, o direito material tido por 

violado ou sob ameaça de violação. Essa definição tem o condão de abarcar, num só 

instituto, dois direitos que, analiticamente, poderiam ser separados, quais sejam: o 

direito de “acesso ao Judiciário” e o direito à “efetiva tutela jurisdicional”. 

Nesse sentido, se um contribuinte ingressar com pedido judicial de repetição 

do indébito tributário e, ao final, o juízo que constatar a ausência de uma das 

condições da ação, extinguindo o processo sem resolução do mérito, terá ele, 

contribuinte, exercido plenamente seu direito constitucional de ação-petição. O 

mesmo não pode ser dito com relação ao chamado direito à “tutela jurisdicional”, o 

qual fora mitigado pelo não cumprimento de preceitos legais “condicionantes” de 

seu exercício. 

Situação diferente ocorrerá se a demanda for julgada improcedente, diante da 

constatação de que o direito subjetivo à restituição não existe ou, ainda, que o 

referido direito restou fulminado pela prescrição. Neste caso, não se pode negar que 

a faculdade de se dirigir ao Poder Judiciário e o decorrente dever de manifestação 

do Juiz foram plenamente exercidos. 

Em ambas as situações o chamado “direito constitucional de ação” fora 

efetivamente exercido. A diferença é que, no primeiro caso, o exercício do direito 

não atingiu, sob a ótica eficacial, seu objetivo final (a composição do conflito, 

mediante a prolatação de provimento jurisdicional de mérito), e isso em razão das 

limitações impostas não pelo texto constitucional, mas pelo arcabouço normativo 

erigido, infraconstitucionalmente, a pretexto de regulamentá-lo e implementá-lo. 

Por fim, ainda é possível identificar outra acepção do termo “ação”, 

vinculada ao ato por meio do qual a autoridade jurisdicional concede, efetivamente, 

a tutela jurisdicional deduzida (ação-tutela jurisdicional procedente), e que 

pressupõe o reconhecimento concreto do direito material afirmado.  
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É nessa acepção, por exemplo, que o (revogado) art. 352, I, II, do CPC/73
25

 

utilizava o termo ação, ao prescrever que a confissão, quando emanar de erro, dolo 

ou coação, poderá ser revogada por “ação anulatória (art. 352, inciso I)” ou por 

“ação rescisória (art. 352, inciso II)”. Eis aí o sentido de “ação” proposto pela 

Teoria da ação como “direito concreto”, que se confunde, em dias atuais, com a 

própria noção “tutela jurisdicional do direito violado”. 

Tem-se, portanto, o termo “ação” usado indistintamente para referir os atos e 

as condutas que concretizam as várias etapas do processo de realização do direito 

constitucional de acesso ao Judiciário, quais sejam: a conduta de provocação do 

juízo (ação como exercício do direito de petição); o ato-fato que resulta do exercício 

do indigitado direito (ação-demanda); o direito à prestação jurisdicional em sentido 

amplo (ação como direito à resposta); e, por fim, o ato de concessão da pretensão 

deduzida (ação-tutela jurisdicional).  

O conceito de ação, portanto, cambia de acordo com o uso que os textos 

jurídico-positivos – e doutrinários também – fazem do termo, estando relacionado a 

diversos aspectos que compõem a teia normativa que envolve o processo de 

positivação do direito processual, desde as prescrições constitucionais mais básicas 

– o modelo constitucional de processo propriamente dito –, passando pelas 

disposições normativas veiculadas nos dispositivos legais e, finalmente, aos atos 

concretos realizadores da noção de inafastabilidade da jurisdição, consubstanciando, 

assim, um emaranhado normativo interdependente.  

Cada uma das acepções do termo “ação”, de certa forma, compatibiliza-se 

com uma das teorias da ação descritas pela Dogmática Processual, o que nos faz 

insistir na tese, desde antes esposada, de que as disputas doutrinárias relativas ao 

tema são, data venia, demasiadamente essencialistas.  

                                                 
25

 “Art. 352. A confissão, quando emanar de erro, dolo ou coação, pode ser revogada: 

I – por ação anulatória, se pendente o processo em que foi feita; 

II – por ação rescisória, depois de transitada em julgado a sentença, da qual constituir o único fundamento.” 

(g.n.) 
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Com efeito, mais importante que a essência (que é inatingível) é a existência 

(in casu, a existência jurídico-positiva), que se manifesta concretamente no uso 

efetivo que os utentes (legislador, Doutrina, jurisprudência e operadores do direito 

em geral) dão ao termo. 

De toda sorte, há que se privilegiar o sentido do termo “ação” que está 

diretamente relacionado ao modelo constitucional de processo, em especial ao 

cânone da inafastabilidade da jurisdição. Esse sentido, por sua vez, é aquele que 

está diretamente relacionado ao direito de acessar o Estado-juiz para dele cobrar o 

exercício da função jurisdicional, para dele cobrar, enfim, o fornecimento de uma 

decisão que componha um certo conflito de interesses.
26

 

É justamente sob essa ótica que analisaremos, a seguir, a teoria das condições 

da ação. 

 

1.3. A teoria condições da ação e sua viabilidade conceitual 

 

A despeito de a expressão “condições da ação” não mais integrar os 

enunciados que compõem o novo regime geral de direito processual, parece-nos 

evidente que a categoria processual a que ela se refere permanecerá fazendo parte 

da “cultura jurídica processual”. Não há dúvidas de que parte importante da 

doutrina continuará a utilizar a expressão para nominar a classe processual que 

abarca aquelas duas (restantes) figuras processuais que estabelecem os requisitos 

materiais mínimos para a apreciação do mérito da causa: a legitimidade de partes e 

o interesse de agir. 

E dizemos “requisitos materiais mínimos” de apreciação do mérito com a 

intensão clara de diferenciá-los daqueles outros que, diferentemente, podem ser 

chamados de “requisitos procedimentais mínimos” de julgamento do mérito, isto é, 

os pressupostos processuais. 

                                                 
26

 Paulo Cesar Conrado. Introdução à teoria geral do processo civil, p.152. 
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Com efeito, o que diferencia as condições da ação dos pressupostos 

processuais não são os efeitos que decorrem da presença ou ausência de um ou 

outro – visto que ambos implicam extinção do processo sem resolução de mérito –, 

mas sim a relação de referibilidade que as primeiras (condições da ação) mantém 

com o direito material controvertido. 

Tal relação, por sua vez, não se verifica no juízo de aferição dos pressupostos 

processuais, que dizem com as condições mínimas de procedimentalidade da 

demanda e viabilidade jurídica da própria relação jurídico-processual. 

Nessa medida, condições da ação e pressupostos processuais, a despeito de 

perfazerem entes cuja ausência implica o mesmo efeito processual – extinção do 

processo sem resolução de mérito –, não podem ser equiparados ou colocados num 

mesmo “escaninho conceitual” (uma espécie de “condições ou pressupostos de 

conhecimento do mérito da causa”), pois estão relacionados a aspectos diversos – 

conquanto relacionados – do fenômeno processual. 

Em outras palavras: condições da ação e pressupostos processuais são entes 

vinculados a matrizes principiológicas distintas do modelo constitucional de 

processo: enquanto, de um lado, os pressupostos processuais perfazem requisitos 

mínimos de manifestações da noção constitucional de devido processo legal; as 

condições da ação, de outro lado, consubstanciam requisitos básicos de 

manifestação de outro principio constitucional: o da inafastabilidade da jurisdição. 

É por esse motivo que a simples exclusão da expressão “condições da ação” 

do texto do CPC/2015 não nos autoriza a colocar sob uma mesma categoria 

processual (“pressupostos/condições/requisitos de conhecimento do mérito”, por 

exemplo) figuras como legitimidade, interesse, jurisdição/competência, petição 

inicial apta e citação válida. E isso pelo simples fato de terem fundamentos 

constitucionais distintos. 

Uma das críticas doutrinárias mais comuns à teoria das condições da ação 

está relacionada à suposta falta de simetria entre a própria definição dos conceitos 

de “direito de ação” e “condições da ação”, quando analisados à luz dos efeitos 
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jurídicos processuais decorrentes da verificação, in concreto, da ausência de uma 

das condições da ação. 

Nesse contexto, soaria absurda a afirmação de que o sujeito que haja 

demandado contra outrem e desencadeado, via ato de provocação (petição inicial) 

do Estado-juiz, a movimentação da máquina judiciária, possa, após os trâmites 

regulares do processo, ter negado seu direito de ação. Ora, se em situações desta 

natureza a ausência de uma das condições da ação resulta na própria declaração de 

inexistência do direito de ação, o que houvera sido exercido pela parte até a 

prolatação da sentença extintiva do processo sem resolução de mérito? 

Conquanto respeitável, a objeção ao instituto das condições da ação, tal qual 

acima esposada, não resiste há uma análise mais detida a respeito da verdadeira 

natureza desta categoria processual. 

Conforme anotamos acima, as chamadas condições da ação perfazem 

condições para o efetivo conhecimento do conflito deduzido, estando vinculadas ao 

segundo conteúdo normativo extraído do enunciado constitucional da 

inafastabilidade da jurisdição (já que o primeiro, repisamos, diz com a própria 

permissão para provocar o Judiciário), qual seja: o do direito à prestação da tutela 

jurisdicional pretendida (direito subjetivo público). 

Assim, o direito (constitucional) de ação, extraído da cláusula constitucional 

de inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, da CF), normatiza duas 

condutas: (i) a primeira do jurisdicionado, que diz com a permissão (faculdade) de 

levar ao Poder Judiciário demanda afirmativa de “lesão ou ameaça de lesão” a 

direito subjetivo; (ii) a segunda do juiz, relativa ao dever de apreciar quaisquer 

afirmações de lesão ou ameaça de lesão que lhe forem apresentadas mediante o 

efetivo exercício da faculdade descrita no item anterior. 

Note-se que não estamos falando de duas condutas complementares (relações 

jurídicas reflexas), decorrentes de uma mesma relação direito e dever, mas sim de 

duas relações jurídicas diversas. 
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O direito de provocar (faculdade) tem com o dever correlato a obrigação de 

não criar-se óbice ao ato de provocação. Já do dever de apreciar o conteúdo do ato 

que afirma a lesão ou ameaça de lesão a direito subjetivo, tem como dever correlato 

o direito (processual) a um tipo de pronunciamento que resolva o conflito deduzido. 

É por isso que o direito constitucional de ação não pode ser tratado como um 

direito subjetivo simples, idêntico àqueles (direitos subjetivos) verificados no 

âmbito de uma única relação jurídica do tipo prestacional, mas como um direito 

subjetivo complexo, que envolve uma série de relações jurídicas necessárias à sua 

efetiva consecução, até porque o próprio processo materializa uma relação jurídica 

complexa. 

A despeito disso, é importante destacar que a realização da segunda conduta 

– núcleo do dever de o juiz apreciar a violação (ou ameaça de) que lhe fora 

deduzida – nada mais é que o escopo a ser atingido a partir do ato de provocação, 

núcleo da primeira conduta (faculdade do jurisdicionado). Nessa medida, o direito 

de se dirigir ao Poder Judiciário (o “agir” do jurisdicionado) somente tonar-se-á 

plenamente eficaz com a efetiva obtenção da tutela pretendida (o “agir” da 

Autoridade Judicial). 

A partir da análise acima, e numa releitura “não ortodoxa” da teoria das 

“condições da ação”
27

, poder-se-ia afirmar que as “condições” legalmente 

estabelecidas (legitimidade e interesse) ao direito constitucional de ação dizem, em 

verdade, com sua eficácia plena
28

, e não propriamente com sua existência. 

Com efeito, ao tratarmos as condições da ação como condições de eficácia (e 

não de existência) do direito de ação, suplantamos as objeções à teoria que dizem 

com a impossibilidade de declaração de inexistência de um direito que já fora, ao 

menos em parte, exercido pelo jurisdicionado, já que parece-nos certo que a cada 

                                                 
27

 Estamos absolutamente conscientes de que não é essa a ideia propagada na processualística tradicional 

sobre as condições da ação, em especial na obra de seu principal representante, Enrico Tullio Liebman. Na 

Doutrina de Liebman  a ausência de uma das condições da ação implica a “carência da ação”, que nada mais 

é que a declaração de inexistência desta. Daí falarmos em releitura “não ortodoxa” da teoria. 

28
 “O direito de ação é condicionado, isto é, o seu exercício depende da ocorrência de determinadas 

condições que garantem a regularidade de seu exercício.” Cassio Scarpinella Bueno. Curso sistematizado de 

direito processual civil, v. 1, pag. 350. 
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ato praticado pela parte dentro do processo materializa-se o exercício do direito de 

ação.
29

 

De certa forma, esta visão das condições da ação como fenômeno 

relacionado ao âmbito eficacial do direito (constitucional) de ação já é reconhecida 

pela Doutrina, não obstante seja expressa em outros termos. Vejamos, por exemplo, 

o que, neste tocante, ensina JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS BEDAQUE: 

 

“Em todos esses casos, o legislador processual entende o exercício do direito 

constitucional de ação não possibilitará que a jurisdição alcance seus escopos. Por 

isso, permite que o juiz decida neste momento, dizendo ao autor que ele não tem, 

evidentemente, direito à tutela jurisdicional”
30

 

 

De modo parecido, mas sob a ótica da efetiva existência de atividade 

jurisdicional nos processos em que, eventualmente, haja sido reconhecida a 

ausência de uma das condições da ação, ARRUDA ALVIM anota, de forma precisa, 

que o problema está muito mais ligado ao atingimento dos escopos da atividade 

(jurisdicional), do que propriamente ao exercício da jurisdição: 

 

“A opinião de Liebman é no sentido de que nesses casos não teria havido atividade 

jurisdicional, porquanto o autor não obteve um provimento definitivo sobre o 

mérito. Num dado passo, afirma o auto que na hipótese de carência de ação “no c’e 

vero esercizio dela giurisdizione, ma soltando uso dele sue forme”. 

                                                 
29

 “É importante ir além. A “ação” não pode ser entendida apenas e tão-somente como o rompimento da 

inércia jurisdicional no sentido de que ela representa o ato bem localizado no tempo e no espaço de dar início 

à atuação jurisdicional com a apresentação de uma “petição inicial”, para empregar a palavra técnica que 

descreve aquele ato. Ela, a “ação”, não se consuma com a apresentação de uma “petição inicial” a Estado-juiz 

(arts. 2º e 262). Ela, diferentemente – por imposição do “modelo constitucional do processo civil”, bem 

capturado, no particular, pela legislação infraconstitucional –, é exercitável, é exigível, ao longo de todo o 

processo, isto é, ao longo de toda atuação necessária do Estado-juiz, durante o exercício da função 

jurisdicional. O direito de ação, por isto mesmo, não se esgota com o “provocar” o exercício da jurisdição 

mas, mais amplamente, relaciona-se também com o “agir” que se segue àquele ato, com o “atuar” enquanto 

atua o próprio Estado-juiz em função do rompimento inaugural da inércia. O exercício do direito de ação, a 

retirada do Estado-juiz do seu estado de inércia, destarte,  não consuma, não esgota, não elimina a “ação”. 

Ela “sobrevive” a este ato e será “exercitável” ao longo do processo, consoante as exigências da própria 

lei.”Idem, pag. 333/335. 

30
 Direito e processo. Influência do direito material sobre o processo, p. 87. 
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Tivemos a oportunidade, em outra sede e há algum tempo, de refutar esse 

argumento, sem contudo, pretender reitrar a deferência que se deve ter à teoria do 

Mestre italiano. 

Na ocasião – e desde então o assunto atinente à teoria da ação nos interessa 

profundamente – dissemos que não há sentido em se afirmar que, inexistente uma 

ou algumas das condições da ação, não teria sido exercida a atividade jurisdicional. 

O que pode ter ocorrido –e nesse ponto a teoria de Liebman é extremamente 

coerente – é que o cumprimento da função jurisdicional tenha se aperfeiçoado 

com toda a potencialidade. Isso porque, uma vez inexistente o provimento de 

mérito, a definitividade, que é característica essencial da jurisdição, pode não vir a 

ser alcançada (e, conforme a letra do Código de Processo Civil, não é alcançada) 

pela sentença de carência da ação. 

Ainda assim objetamos que o fato de a definitividade, inerente ao provimento de 

mérito, não ter sido alcançada não retira a natureza jurisdicional da atividade 

exercida pelo órgão judicial no decorrer do processo. Essa atividade pode não ter 

cumprido plenamente sua função, seu objetivo – o que é coisa diversa. Porém, 

se a proteção jurisdicional (tutela jurisdicional) definitiva acerca do mérito não foi 

concedida em favor do autor ou do réu, nem por isso se pode dizer que não houve 

atividade voltada a esse fim, é dizer, atividade jurisdicional”
31

 

 

Em resumo: condições da ação são, em verdade, condições de “eficácia” do 

direito de ação, e não condições de existência deste. O direito de ação exercido a 

despeito do preenchimento das condições da ação carece de eficácia, pois não 

atinge seus escopos (constitucionais, diga-se de passagem). 

Numa análise ainda mais fina, as condições da ação seriam condições para 

produção dos efeitos próprios aos atos-fatos processuais que materializam o 

exercício – que é dinâmico – do direito de ação, a começar pelo ato de demandar, 

responsável pela retirada do Estado-juiz de seu estado de inércia. 

Dessa forma, e nos termos do que fora acima proposto, entendemos ser 

plenamente viável, conceitualmente e constitucionalmente, a permanência das 

condições da ação no rol de institutos que compõem o núcleo do sistema jurídico-

processual vigente, a despeito da omissão textual perpetrada legislador de 2015. 
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 A ação e as condições da ação no processo civil contemporâneo. In: 40 anos da teoria geral do processo 

no Brasil: passado, presente e futuro, p. 152/153, g.n. 
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1.4. Condições da ação e mérito da causa 

 

Afirmamos, no tópico anterior (1.3), que as condições da ação mantêm 

relação de referibilidade com o próprio direito material controvertido, tal qual 

afirmado pelo autor na peça inaugural da demanda, sendo essa característica um dos 

índices de diferenciação deste instituto em relação aos pressupostos processuais 

(vinculados a aspectos e elementos da relação jurídico-processual). 

Essa coincidência (parcial) entre as figuras processuais (legitimidade e 

interesse) que estão abarcadas pela noção de "condições da ação" e alguns aspectos 

do direito material tido por conflituoso, tal qual afirmado na petição inicial, inspira 

alguns respeitáveis autores a concluírem pela identidade ontológica entre condições 

da ação e mérito da causa. 

Nessa medida, para alguns estudiosos o juízo que verifica a ausência de uma 

das condições da ação (legitimidade ou interesse) não seria, propriamente, um juízo 

sobre o direito de ação em si, mas um juízo sumário sobre a própria 

(im)procedência da demanda (mérito).  

Assim, uma das críticas mais contundentes à teoria das condições da ação diz 

com o fato de estarem tais figuram vinculadas a elementos que dizem diretamente 

com o próprio direito material conflituoso, e cujo juízo de aferição pressupõe, de 

alguma maneira, uma manifestação sobre o mérito da causa. 

Confira-se, nesse sentido, a Doutrina (por todas) de FREDIE DIDIER JR
32

: 

 

“Se o objeto litigioso do processo se compõe da relação jurídica substancial 

deduzida; se esta relação jurídica tem por elementos os sujeitos, o objeto e o fato 

jurídico; se o objeto da relação jurídica se processualiza com o pedido, que é o 

efeito jurídico pretendido que se retira do fato jurídico alegado; se a legitimidade ad 

causam, ao menos no âmbito da tutela individual, se constata a partir da relação 

jurídica material; se a possibilidade jurídica a ser investigada é a do pedido, que 

para muitos é o próprio mérito da causa; fica difícil, então, defender que a análise 
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 Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 1, p. 180/181. 
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das mencionadas condições da ação não é uma análise do mérito (da relação 

jurídica substancial deduzida)” 

 

Pois bem. O problema da relação de referibilidade entre condições da ação e 

aspectos (subjetivos e objetivos) do direito material controvertido, e que serve de 

fundamento para que parte da Doutrina propugne a identidade ontológica entre 

condições da ação e mérito, pode ser abordado sob duas óticas distintas: (i) a 

primeira relativa ao próprio conceito jurídico de mérito; e (ii) a segunda relativa ao 

nível de cognição do direito material próprio ao juízo de aferição da 

existência/ausência das condições da ação. 

O primeiro aspecto, atinente ao conceito jurídico de mérito é, por si só, 

controvertido a tal ponto que mereceria um estudo totalmente dedicado ao assunto, 

em especial à luz do que resta positivado no Código de Processo Civil de 2015. 

De fato, há grande controvérsia a respeito da abrangência do conceito de 

mérito, se abarcante tanto do conteúdo jurídico-material refletido na noção de causa 

de pedir (relação jurídica de direito material controvertida), quanto do conteúdo 

próprio à solução processual pretendida (pretensão processual - pedido), ou se 

somente desta última. 

A exposição de motivos que acompanha o anteprojeto do CPC/73 equipara, 

expressamente, o conceito de lide à noção de mérito da causa
33

, o que fortalece o 

argumento daqueles que entendem que o conceito de mérito abarcaria tanto o 

conteúdo próprio à causa de pedir (relação jurídica de direito material e ato de 

violação), quanto o pedido deduzido (pretensão processual). 

                                                 

33
 “Fiel a essa orientação, esforça-se o projeto por aplicar os princípios da técnica legislativa, um dos quais é 

o rigor da terminologia na linguagem jurídica. 

Haja vista, por exemplo, o vocábulo “lide”. No Código de Processo Civil vigente ora significa processo (art. 

96), ora o mérito da causa (arts. 287, 684, IV, e 687, § 2º). O projeto só usa a palavra “lide” para designar o 

mérito da causa. Lide é, consoante a lição de Carnelutti, o conflito de interesses qualificado pela pretensão de 

um dos litigantes e pela resistência do outro. O julgamento desse conflito de pretensões, mediante o qual o 

juiz, acolhendo ou rejeitando o pedido, dá razão a uma das partes e nega-a à outra, constitui uma sentença 

definitiva de mérito. A lide é, portanto, o objeto principal do processo e nela se exprimem as aspirações em 

conflito de ambos os litigantes.” Parágrafo 7 da Exposição de motivos do CPC/73.  
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Se “mérito” e “lide” são sinônimos, e se lide é, na definição consagrada de 

Carnelutti, o conflito de interesses qualificado pela pretensão de um dos litigantes e 

pela resistência do outro, então mérito é algo que abrange tanto o direito material 

controvertido (causa de pedir), quanto a pretensão resistida (pedido). 

Por óbvio que o termo lide, no presente caso, não pode remeter-nos a algo 

externo ao processo, isto é, ao conflito de interesses na condição de fenômeno 

social. Quando falamos em “lide”, referimo-nos ao sentido jurídico do termo que, 

por sua vez, confunde-se com as noções da causa de pedir (que descreve, 

parcialmente, o evento conflituoso, conquanto com ele não se confunda) e pedido 

(que delimita, juridicamente, a pretensão resistida). 

Aliás, tivemos a oportunidade de analisar, noutra oportunidade e com mais 

profundidade, a questão da identidade entre o conceito jurídico de lide e as noções 

de causa de pedir e pedido
34

 : 

 

“(..) o conflito é fato jurídico expressivo de uma determinada “lesão ou ameaça de 

lesão a direito” tão somente no plano da afirmação. Significa dizer que o fato 

jurídico conflituoso não expressa a lesão ou ameaça de lesão com foros de certeza, 

pois a efetiva existência desta deverá se confirmada ao final do processo. Trata-se, 

em verdade, de mera afirmação da ocorrência de ato de violação a direito subjetivo, 

sujeita a juízo de confirmação ou infirmação a ser realizado por ulterior ato 

jurisdicional, responsável pelo acolhimento ou afastamento da pretensão deduzida.  

Assim, independentemente do resultado final do processo (sentença de mérito 

favorável ou desfavorável ou sentença extintiva do processo sem resolução de 

mérito), o conflito haver-se-á concretizado mediante a mera afirmação, em 

linguagem jurídica competente, do ato lesivo em juízo.  

Não há que se confundir, portanto, o evento conflituoso (aquele que se verifica no 

âmbito da facticidade social) com o fato jurídico conflituoso, expresso por meio dos 

enunciados efetivamente deduzidos em juízo pelo titular do direito violado. O fato 

jurídico conflituoso pode ser constituído, apreciado e solucionado, inclusive em 

favor do sujeito requerente, sem que tenha havido seu correspondente social, da 

mesma forma que o fato jurídico tributário pode ser constituído sem que se tenha 

verificado o evento social a que se refere, dando ensejo ao nascimento de relação 

jurídico-tributária que produzirá eficácia plena caso o sujeito passivo não conteste a 

cobrança, adimplindo a obrigação. 

Relação jurídica e ato jurídico violador perfazem os elementos constitutivos do fato 

jurídico conflituoso e se confundem com aquilo que o Código de Processo Civil ora 
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 Rodrigo Dalla Pria. Teoria geral do direito processual tributário. Dissertação de Mestrado. PUC/2010. 
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denomina “causa de pedir” (art. 301, § 2º, do CPC). Agora, se à noção de conflito 

agregamos o conceito de pretensão, assim entendida como a solicitação feita pelo 

titular do direito dito violado ao órgão jurisdicional para que seja exarada (pedido) 

a tutela jurisdicional pretendida, aí obtemos o conceito de lide. 

Conflituosidade e litigiosidade, conquanto possam ser consideradas, analiticamente, 

noções distintas, sendo a primeira (conflito/causa de pedir) parte integrante da 

segunda (conflito/causa de pedir + pretensão/pedido), no contexto do fenômeno 

processual (jurisdicional) perfazem fatos jurídicos inseparáveis, pois a deducão, em 

juízo, de uma pretensão qualquer será sempre precedida da afirmação de uma lesão 

ou ameaça de lesão a direito subjetivo.  

É justamente o fato de a pretensão ser deduzida com fundamento em um conflito de 

interesses, aliás, que induz a presunção de que esta (a pretensão) é resistida, ou seja, 

de que a parte contrainteressada, em face de quem o pedido é deduzido, negou-se a 

reparar, espontaneamente, o ato de violação por ela praticado.   

A pretensão, tanto quanto o conflito, é fato jurídico processual, de sorte que 

também não dispensa a linguagem para que seja constituída. Não haverá lide, 

portanto, sem que o sujeito legitimado a ingressar em juízo deduza, juntamente com 

o fato jurídico conflituoso, a pretensão à tutela jurisdicional que entende adequada a 

reparar o ato de violação ou prevenir a violação do direito subjetivo ameaçado, 

estando a autoridade jurisdicional vinculada ao que foi efetivamente levado à sua 

apreciação pela parte provocadora.  

O conceito de lide, assim, decorre do somatório das noções de conflito (causa de 

pedir) e de pretensão (pedido).” 

 

A Doutrina, no entanto, não é unívoca quanto à abrangência do conceito de 

mérito. Para respeitáveis processualistas, como CÂNDIDO RANGEL 

DINAMARCO
35

, mérito é sinônimo de pretensão processual deduzida, isto é, de 

pedido. 
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 “O saldo útil das intermináveis disputas sobre o conceito de Streitgegenstand, em que se envolveram os 

processualistas alemães durante décadas, é a conclusão de que o objeto do processo reside na pretensão 

deduzida pelo demandante (Anspruch), representada pelo pedido feito (Antrag) e identificada pelo que nós 

latinos chamamos de causa de pedir (a que eles, germânicos, aludem como estado de coisas, evento da vida 

ou segmento da História). Tal pretensão é o que ordinariamente se denomina mérito e, como é notório, todas 

as atividades realizadas no processo de conhecimento convergem ao julgamento do mérito e destinam-se a 

prepara-lo. O meritum causae, ou seja, a pretensão deduzida, é o conteúdo e a razão de ser da demanda e do 

processo. É sobre ele que se desenvolverão todas as atividades dos sujeitos do processo como tais. Todo 

processo se faz porque existem pretensões insatisfeitas e para que sobre elas algo venha a ser disposto pelo 

juiz. A tutela jurisdicional postulada pelo demandante não é outra coisa senão o produto de uma medida que 

de algum modo altere a situação lamentadas e dê satisfação à pretensão apresentada a ele. Julgar o mérito, 

portanto, é acolher ou rejeitar a pretensão trazida pelo autor – aquela mesma pretensão que ele já alimentava 

antes do processo e, porque não satisfeita, veio a ver formalizada em sua petição inicial. Julgar o mérito é 

conceder ou negar a tutela jurisdicional postulada pelo autor – no segundo caso, concedendo-a ao réu. Quer 

se acolha ou rejeite a demanda do autor, julgar o mérito é sempre dispor sobre a pretensão deduzida.” 

Capítulos de sentença, p. 50/51. 
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Para esses autores, não há que se confundir o mérito propriamente dito 

(pretensão processual - pedido), com as questões de mérito (fatos e fundamentos 

jurídicos – causa de pedir), não obstante a relação (lógica) que haja entre um e outro 

instituto. 

De outro lado, há autores, como ELIO FAZZALARI, que definem mérito 

como algo que se identifica com o aspecto substancial
36

 deduzido pelo autor da 

demanda. Tal situação substancial, nas palavras do referido autor, é composta por 

um dever e pelo seu inadimplemento, isto é, por um “ilícito”, constitui o 

pressuposto “substancial” do processo: isto é, os atos processuais pressupõem 

também aquela situação.
37

 

Para essa orientação doutrinária, o mérito seria composto pela situação 

substancial deduzida (causa de pedir) e pelo comando jurisdicional pretendido 

(pedido), sendo a primeira a condição de legitimação do segundo
38

: 

“Quanto aos provimentos “de mérito” em sentido lato, podem-se qualificar como 

tais os provimentos que envolvem a cognição do mérito (isto é, o aspecto 

substancial deduzido na lide e aquele requerido pelo juiz), sejam os que acolhem a 

demanda judicial, sejam os que rejeitam” 

 

Essa mesma linha é seguida por ARRUDA ALVIM. Confira-se: 

 

“De acordo com as normas contidas no CPC, o sentido da palavra mérito é de fácil 

compreensão: quis o Código designar por mérito o próprio objeto litigioso, a saber: 

o pedido mediato, formulado pelo autor. Cuida o mérito, pois, da pretensão de 

direito material pleiteada na inicial, com a ressalva de que esta somente será 

perfeitamente identificada se analisada em conjunto com a causa de pedir deduzida 

em juízo. 

Assim, na concepção do Código de Processo Civil vigente, o mérito da causa é o 

objeto litigioso, devidamente identificado pela causa de pedir que o determina.”
39
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 Instituições de direito processual, p. 442. 

37
 Idem, p. 329/330. 

38
 Idem, p. 441. 

39
 O art. 268 do CPC, a ilegitimidade e a ocorrência da coisa julgada: critérios de interpretação. In: Revista 

Forense, v. 401, p. 61/86. 
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Os textos jurídicos positivos, por sua vez, usam a palavra “mérito” em 

enunciados que tanto podem referir a lide como um todo (causa de pedir e pedido), 

quanto somente o pedido. Expressões como “resolução do mérito” e “sentença de 

mérito”, comuns tanto nos enunciados do CPC/73, quanto nos dispositivos do 

CPC/2015, podem ser interpretados das duas maneiras, isto é, tanto como sinônimos 

de “causa de pedir e pedido”, quanto somente de “pedido”. 

Já a expressão “questão de mérito” (art. 330, inciso I, do CPC/73) refere-se a 

aspectos da causa de pedir, reforçando, no âmbito do CPC/73, a diferenciação entre 

mérito (pedido) e questões de mérito (causa de pedir) proposta por alguns autores 

que definem “mérito” como sinônimo de pedido. 

Interessante que a locução “questão de mérito” não aparece no texto do 

CPC/2015. Lá identificamos: “questão prévia” (art. 315, § 1º); “questão 

incidental”(art. 430, parágrafo único); “questão principal” (art. 430, parágrafo 

único; art. 433; art. 503, caput e § 1º, inciso III;); “questão decidida” (art. 489, § 1º, 

inciso I); e questão prejudicial (art. 503, § 1º e inciso III). 

Essa circunstância (a ausência de diferenciação entre “mérito” e “questão de 

mérito” no CPC/2015) parece ser um primeiro indicativo de que, no novel sistema, 

o conceito de mérito abrangeria, indubitavelmente, os conteúdos próprios às noções 

de causa de pedir e pedido. 

Há, no entanto, outra passagem o CPC/2015 que parece deixar ainda mais 

clara essa opção conceitual “dualista” (mérito = causa de pedir + pedido), que é 

justamente aquela constante do art. 141, caput, do CPC/2015, que, a seu turno, é o 

“correspondente normativo” do art. 128, caput, do CPC/73. Confira-se: 

Art. 141.  O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe 

vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da 

parte. 

Art. 128. O juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso 

conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da 

parte. (g.n.) 
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Impossível deixar de notar que o texto do art. 141 do CPC/2015, sucedâneo 

do art. 128 do CPC/73, ambos enunciadores do chamado “princípio do dispositivo” 

– (de)limitador do âmbito de abrangência da atividade cognitiva do juiz –, substitui 

o vocábulo “lide” pela palavra “mérito”, mantendo, no entanto, a referencia 

constante no período posterior (sendo-lhe vedado/defeso conhecer de questões...). 

Relevante, também, o fato de o enunciado do art. 141 afirmar que os limites 

do mérito são fixados por ambas as partes, autor e réu. E se assim o é, e 

considerando que o réu não deduz pedido algum (não em sentido estrito, ao menos), 

a conclusão a que se chega é justamente a de que o núcleo do mérito é o próprio 

direito material controvertido (causa de pedir). 

Fica clara, portanto, a intenção do Legislador de 2015 de utilizar a palavra 

“mérito” como equivalente semântico de “lide”, ou seja, como sinônimo de algo 

que abranja tanto a causa de pedir (questões de fato e de direito), quanto o pedido 

(pretensão processual deduzida). 

Uma análise global do regime processual instituído pelo CPC/2015 reforça 

ainda mais essa conclusão. Isso porque duas das características mais marcantes do 

novel diploma dizem com (i) a maximização do dever (constitucional) de 

fundamentação das decisões jurisdicionais, cuja expressão maior é o art. 489, § 1º, 

do CPC/2015; e (ii) o fortalecimento do dever de observância (vinculação) dos 

precedentes exarados pelos Tribunais (em especial os Superiores) por intermédio 

dos instrumentos de resolução de casos repetitivos (recursos, especial e 

extraordinário, repetitivos e incidente de resolução de demandas repetitivas – art. 

927, do CPC/2015). 

O inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 impõe ao julgador, sob pena de 

nulidade do ato decisório, o dever de enfrentar todos os argumentos deduzidos no 

processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, 

argumentos estes que, no mais das vezes (com exceção das questões de ordem 

pública), devem constar das razões formuladas pelas partes (causa de pedir), a teor 

do que dispõe o indigitado art. 141 do CPC/2015. 
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Também é da causa de pedir que se extrai, em grande parte
40

, os elementos 

identificadores do “caso sob julgamento” que, por sua vez, é determinante para a 

análise da aplicabilidade ou não de determinado precedente vinculativo (art. 927, 

incisos III e IV, do CPC/2015) àquela específica demanda. 

Ademais, é a causa de pedir que revela o próprio direito material violado, 

cuja realização é a razão última da própria atividade jurisdicional. Essa 

circunstância, por si só, nos parece suficiente para incluí-la, com a devida venia da 

processualística que adota orientação mais restritiva, como elemento essencial à 

noção de mérito da causa. 

Tudo isso nos importa por uma única razão, qual seja: saber se procede ou 

não crítica daqueles que afirmam serem as condições da ação aspectos 

artificialmente (normativamente) excluídos das razões de mérito. Devemos dizer, 

nesse sentido, que ao se admitir, como de fato admitimos, que o conceito de mérito 

abarca a noção de causa de pedir – que, por sua vez, confunde-se com a ideia de 

relação jurídica material conflituosa – damos um passo importante no sentido de 

chancelar tal proposta doutrinária. 

Apesar de ser inegável a relação entre condições da ação e direito material 

controvertido (causa de pedir), cremos que não é correta a equiparação daquele 

instituto com o mérito da causa.  

Com efeito, e a despeito de consubstanciarem aspectos materiais extraídos da 

análise, in concreto, dos elementos identificadores da demanda (partes, causa de 

pedir e pedido), as condições da ação são entes processuais que, conquanto 

relacionados, não se confundem com o mérito da causa
41

. 

                                                 
40

 Dizemos “em grande parte” pois não ignoramos o fato de o “caso” ser composto não só das  razões de fato 

e de direito deduzidos pelo autor, mas também pelos fundamentos de defesa apresentados pelo sujeito 

passivo da relação jurídico-processual. 

41
 “Não convence, por isto mesmo, a usual crítica às “condições da ação”, por que elas, como será exposto 

por mais vagar nos números seguintes, apresentam, inquestionavelmente, traços do direito material levado ao 

Estado-juiz conquanto sua função seja exclusivamente de direito material. Elas, as “condições da ação”, não 

se confundem com o “mérito”, isto é, com o direito material lesionado ou ameaçado levado ao Estado-juiz. 

Sua função é a de operar quase que como um filtro relativo ao “direito material controvertido”, justamente 

pela sua lógica de existirem. É que para pedir proteção jurisdicional ao Estado é mister, por questões de 

política legislativa – e, vale a ênfase, o direito processual brasileiro é expresso quanto a isto –, reunir o 
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E isso porque a referida “identidade ontológica” entre condições da ação e 

mérito da causa, propugnada por alguns, é algo perquirido em campos que 

extrapolam as fronteiras do que resta juridicamente positivado, visto que o simples 

fato de tanto o sistema jurídico vigente (CPC/2015), quanto aquele recentemente 

revogado (CPC/73), atribuírem ao juízo que declara a ausência de uma das 

condições da ação o status de decisão que não resolve o mérito da causa, por si só é 

razão suficiente para não seguirmos adiante com a discussão (caso ela se instaure 

sob a ótica jurídico-positiva). 

Essa opção política, aliás, pode ser modificada a qualquer momento, não 

havendo nada que impeça o legislador de elevar as condições da ação ao status de 

questão de mérito. Se isso ocorrer, o conceito de “julgamento de mérito” será 

ampliado, para abarcar juízos abstratos a respeito do direito material controvertido, 

cognoscíveis no plano da afirmação. 

Ademais, mesmo que admitamos que as condições da ação perfaçam 

aspectos estranhos ao mérito da causa por uma mera questão de “ficção jurídica”, 

fato é que esta ficção existe e, salvo melhor juízo, não implica qualquer espécie de 

violação do modelo constitucional de processo, o que só confirma a legitimidade do 

instituto
42

. 

 

 

                                                                                                                                                    
mínimo indispensável para verificar a seriedade da investida jurisdicional. Que há uma certa relação entre 

condições da ação (plano processual) e o “mérito” (plano material), não há por que negar. Mas, é isto que 

interessa colocar em destaque, esta relação entre os planos material e processual ocupa todo e qualquer 

instituto de direito processual civil em maior o menor grau. Aqui, no que diz respeito ao tema “condições da 

ação”, essa relação é bastante evidente, nada mais do que isso.” Cassio Scarpinella Bueno. Curso 

sistematizado de direito processual civil, v. 1, pag. 351. 

42
 “Negar a existência de condições da ação no direito processual civil brasileiro, contudo, é recusar aplicação 

às regras pertinentes do Código de Processo Civil.”  

(...) 

Seria possível recusar a aplicação da lei processual e sua expressa opção em adotar as condições da ação –e 

não por que descartar essa alternativa – na medida em que ela agredisse, de alguma forma, o “modelo 

constitucional de processo". Não é o que se verifica, contudo, com as “condições da ação”. Cassio 

Scarpinella Bueno. Curso sistematizado de direito processual civil, v. 1, pag. 350/351. 
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1.5. Sobre a natureza do juízo que afere o preenchimento das condições da 

ação: aporte da teoria da asserção 

 

Se do ponto de vista estritamente teórico e abstrato a questão da dualidade 

“condições da ação x mérito” se resolve pela mera submissão à vontade do 

legislador, sob a ótica pragmática a questão se mostra um tanto mais complexa. 

É que em determinadas situações concretas não é fácil distinguir o juízo que 

reconhece o preenchimento (ou não) de uma das condições da ação, daquele (juízo) 

que se manifesta sobre a (in)existência do direito material e a viabilidade da tutela 

jurisdicional pretendida
43

. 

Isso nos leva ao segundo aspecto da problemática relação entre condições da 

ação e mérito e que, em nosso sentir, perfaz a pedra de toque da distinção, teórica e 

pragmática, entre os institutos, e que diz com o nível de cognição do direito material 

próprio ao juízo de aferição da existência/ausência das condições da ação. 

Vejamos o caso da legitimidade ad causam que, de ordinário, é aferida a 

partir de um juízo de identidade entre demandante e demandado de um lado, e os 

sujeitos ativo e passivo da relação jurídica de direito material controvertida de 

outro. Nesse sentido, haverá legitimidade ativa se o demandante for o titular do 

direito subjetivo tido por violado e, da mesma forma, haverá legitimidade passiva se 

o demandado for o sujeito titular do dever jurídico descumprido. 

Ora, toda e qualquer relação jurídica de direito material conflituosa – parte 

integrante do mérito da causa – é composta por seus titulares (sujeitos ativo e 

passivo) e por seu objeto (a conduta normatizada), de sorte que todo juízo sobre a 

titularidade de um direito é, necessariamente, um juízo sobre o próprio direito, 

independentemente dos efeitos (processuais) que lhes são atribuídos. 

                                                 
43

 É justamente essa a problemática que compõe o cerne da orientação doutrinária e jurisprudencial que 

representa a antítese deste trabalho, e que defende que o não cumprimento, pelo contribuinte de direito, dos 

requisitos previstos no art. 166 do Código Tributário Nacional, resulta extinção do processo, sem resolução 

de mérito, em razão de ilegitimidade ativa do autor.  
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Dito de outra forma, todo direito subjetivo é direito subjetivo de alguém, e se 

este “alguém” não é titular do direito dito violado é certo que tal direito não existe, 

ao menos para aquela pessoa. 

O direito à tutela jurisdicional exige, também, que o direito material 

afirmado na demanda (causa de pedir remota) tenha sido efetivamente violado ou 

esteja em vias de sê-lo (lesão ou ameaça de lesão a direito – causa de pedir 

próxima), de sorte que o recurso ao Estado-juiz seja realmente necessário à sua 

preservação. Além disso, a tutela jurisdicional pretendida precisa ser apta à 

realização da espécie de direito material controvertido, de maneira a ser útil (eficaz) 

à composição do conflito. Dessa forma, é do binômio necessidade/utilidade que se 

extrai a noção de interesse de agir, que nada mais é que a relação de adequação 

entre o direito subjetivo dito violado e a proteção jurisdicional pretendida. 

Não há como negar, também no caso do interesse de agir, que o juízo a ele 

pertinente perpassa aspectos atinentes ao mérito da causa. 

É essa circunstância, aliás, que sustenta a tese – não adotada neste trabalho – 

de que o juízo a respeito da legitimidade encerra, verdadeiramente, um juízo de 

mérito
44

. 

Nessa medida, e para enfrentar o problema sem maiores rodeios teóricos, 

cremos que a única forma de distinguir, pragmaticamente, o juízo sobre o 

preenchimento ou não das condições da ação de um verdadeiro pronunciamento de 

mérito diz com o nível de cognição (do direito material controvertido) 

implementado pelo juiz em cada um dos pronunciamentos. 

                                                 

44
 “A nosso ver, porém, a decretação de ilegitimidade encerra juízo integral de mérito. 

Ora, o mérito corresponde “à pretensão não satisfeita espontaneamente, trazida pelo autor do plano 

material, mediante a demanda e sobre que incide a decisão do juiz”. É, pois, a res in judicium deducta o 

objeto litigioso, concretamente analisado à luz de cognição exauriente. 

“E uma vez que a situação legitimante há de apresentar suporte no direito material, a ausência desse suporte, 

mesmo que abstratamente considerada, revela a improcedência do pedido.” J. M. de Arruda Alvim. O art. 

268 do CPC, a ilegitimidade e a ocorrência da coisa julgada: critérios de interpretação. In: Revista Forense, 

v. 401, p. 61/86. 
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Com efeito, se, por exemplo, um juízo sobre a titularidade do direito/dever 

material controvertido se der exclusivamente no plano da afirmação, isto é, a partir 

da exclusiva análise do conteúdo (fático e jurídico) descrito, pelo autor, na 

demanda, teremos aí uma típica perquirição a respeito da presença ou não de uma 

das condições da ação (in casu, a legitimidade de partes). 

O mesmo se aplica ao juízo de aferição do interesse processual, que 

pressupõe tão somente a identificação da capacidade (potencialidade) de a pretensão 

deduzida proteger o direito material dito violado, o que não garante que a tutela 

pretendida atinja seus escopos sociais. A adequação de uma tutela condenatória que 

vise incentivar a conduta do Ente tributante a realizar a restituição de tributo pago 

indevidamente, por exemplo, não garante que sua concessão tenha o condão de 

acarretar a efetiva restituição do montante pago indevidamente, visto que a 

efetividade da tutela jurisdicional depende de outras circunstâncias jurídicas, sociais 

e políticas que escapam ao controle da autoridade jurisdicional. 

Trata-se, em verdade, de um juízo construído a partir da mera análise da 

relação jurídica controvertida (causa de pedir), tal qual deduzida – afirmada – pelo 

autor. Nesse caso, verificando-se a identidade entre os sujeitos das relações 

(material e processual) e a viabilidade (necessidade e utilidade) da tutela pretendida, 

via cognição sumária
45

, restarão preenchidas as condições da ação. 

Agora, se para a verificação da titularidade do direito/dever material 

controvertido for necessário efetuar um juízo de cognição mais profundo 

(exauriente), que resulte da análise do acervo probatório (de qualquer espécie) 

trazido aos autos pelas partes, aí o pronunciamento decorrente desta atividade 

consubstanciará verdadeira decisão sobre o mérito da causa. 

                                                 
45

 Importante esclarecer que o sentido da expressão “cognição sumária”, no contexto da aferição das 

condições da ação, difere do que, tradicionalmente, a Doutrina pretende designar com esta expressão. Por 

cognição sumária costuma-se referir o ato de conhecimento do direito material feito com base na “aparência”. 

Esse juízo, conquanto verticalmente limitado, pressupõe a possibilidade de contato com o acervo probatório 

eventualmente trazido pelas partes nas fases iniciais do processo de conhecimento. Não é esse, 

absolutamente, o caso do ato de cognição que verifica o preenchimento das condições da ação, cuja 

realização se dá a partir da exclusiva análise do conteúdo descrito na demanda. 
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É preciso que se diga, desde logo, que o método de diferenciação acima 

proposto não revela qualquer tipo de inovação científica, mas tão somente a adoção 

daquilo que a Dogmática de Direito Processual chama de “teoria da asserção”, onde 

o vocábulo “asserção” é utilizado como sinônimo de “afirmação (do direito material 

conflituoso)”
46

. 

É justamente a técnica proposta pelo “assertismo” que, em nosso sentir, é 

capaz de diferençar, não somente sobre o ponto de vista teórico, mas, em especial, 

sobre a ótica pragmática, um juízo que diga com o preenchimento (ou não) das 

condições da ação, de um verdadeiro juízo de mérito. 

E aqui vale a abertura de um parêntese. Nossa tomada de posição (em favor 

da teoria da asserção), a despeito do viés necessariamente teórico, tem escopos 

absolutamente pragmáticos, pois será ela (teoria da asserção) que nos permitirá 

concluir e definir, no capítulo III deste trabalho, a verdadeira natureza da decisão 

que denega o pedido de repetição do indébito tributário em razão do não 

cumprimento dos requisitos previstos no art. 166 do Código Tributário Nacional. 

Em verdade, adoção da teoria da asserção não resulta sequer de uma tomada 

de posição a respeito das diversas “teorias da ação” descritas pela processualística
47

, 

mas tão somente de uma interpretação racional do sistema jurídico processual 

(incluído o modelo constitucional de processo), com vistas à compatibilização dos 

seus institutos (mérito e condições da ação), tal qual positivados
48

. 

                                                 
46

 “Para os assertistas, o juiz deve examinar a presença das condições da ação no direito afirmado pelo autor 

na petição inicial. Ou seja, o juiz deve verificar, in statu assertionis, se o pedido é possível, se a parte é 

legítima e se há interesse processual”. Susana Henriques da Costa. Condições da ação, p 43. 

47
 Para JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS BEDAQUE, no entanto, a teoria da asserção seria a única forma de 

compatibilizar a chamada teoria “abstrata” da ação com o instituto, jurídico-positivo, das condições da ação. 

“Essa concepção das condições da ação parece ser a única compatível com a teoria abstrata. Isto é, a visão 

abstrata da ação, que existe independentemente da efetiva existência do direito material pleiteado por seu 

intermédio, se a análise da situação da vida permanecer no plano condicional, in statu assertionis.” Direito e 

processo. Influência do direito material sobre o processo, p. 92. 

48
 Não por outro motivo, a teoria da asserção vem tendo acolhimento quase que irrestrito da jurisprudência, 

em especial daquela formulada em último grau de interpretação da Lei federal pelo Superior Tribunal de 

Justiça. Confira-se: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AQUISIÇÃO DE VALORES 

MOBILIÁRIOS POR INTERMÉDIO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO. PRAZO.  
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“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO SUCESSÓRIO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. BEM INTEGRANTE 

DE QUINHÃO HEREDITÁRIO CEDIDO A TERCEIRO. LEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA 

ASSERÇÃO. 

1. Tem prevalecido na jurisprudência desta Corte o entendimento de que as condições da ação, aí 

incluída a legitimidade para a causa, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz 

das afirmações deduzidas na petição inicial. 

2. Assim, faltará legitimidade quando possível concluir, desde o início, a partir do que deduzido na 

petição inicial, que o processo não se pode desenvolver válida e regularmente com relação àquele que 

figura no processo como autor ou como réu. Quando, ao contrário, vislumbrada a possibilidade de 

sobrevir pronunciamento de mérito relativamente a tais pessoas, acerca do pedido formulado, não 

haverá carência de ação. 

3. (...) 

(...) 

5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 

(AgRg nos EDcl no REsp 1035860/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 4ª Turma, julgado 

em 25/11/2014, DJe 02/12/2014, g.n.) 

 

“TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA LESÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. MOMENTO DA 

OCORRÊNCIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL 

IMPROVIDO. 

1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à 

pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições 

da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de 

admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, 

dispensando-se qualquer atividade probatória. 

2. É inviável o recurso especial que pretende modificar premissa fática assentada no acórdão do Tribunal a 

quo, para ver reconhecido que a configuração da ciência inequívoca da lesão, para fins de início do prazo 

prescricional, se deu em data diversa daquela acolhida pela Corte de origem. Súmula n. 7 do STJ. 

3. Agravo regimental a que se nega provimento” 

(AgRg no AgREsp nº 740.588/SP; Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE; 3ª Turma, julgado em 

27/10/2010, g.n.) 

 

“PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. VIOLAÇÃO DO ART. 264 DO CPC. 

INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. PRECEDENTES. 

1. É pacífico o entendimento nesta Corte, no sentido de que as condições da ação, aí incluída a 

legitimidade para a causa, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das 

afirmações deduzidas na petição inicial. Nesse sentido: AgRg no AgRg no REsp 1.361.785/AL, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 10/03/2015; AgRg no AREsp 

512.835/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, DJe 01/06/2015; AgRg no 

AREsp 655.283/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe 18/3/2015. 

Agravo regimental improvido.” 

(AgRg no AgREsp nº 682.452/RJ; Rel. Min. HUMBERTO MARTINS; 2ª Turma, julgado em 06/08/2015 

g.n.) 

 

No mesmo sentido, ver AgRg no AgREsp nº 703.654/SP; AgRg no AgREsp nº 682.452/RJ e AgRg no AgRg 

no REsp 1.361.785/AL) 
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Em outras palavras: a única maneira coerente de, a um só tempo, justificar 

que (i) as condições da ação perquirem elementos do próprio direito material 

controvertido, a despeito de (ii) não se confundirem com o mérito da causa é, em 

nosso sentir, a adoção do concepção assertista
49

. 

Nesse sentido, e por expressa opção política do legislador processual, o juízo 

responsável pela verificação das condições da ação não pode ser qualificado como 

um juízo de mérito, tanto é assim que a ausência de qualquer uma delas (condições 

da ação) induz a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, inciso VI, 

do CPC/2015).  

Isso não quer significar, no entanto, que as condições da ação perfazem 

categorias puramente processuais. Ao contrário, pois é por meio delas que se torna 

possível a identificação dos liames mínimos que devem existir entre a relação 

jurídica de direito material conflituosa afirmada na demanda, os sujeitos parciais do 

processo (partes) e a tutela jurisdicional pretendida. 

É por esse motivo que afirmamos, junto com JOSÉ ROBERTO DOS 

SANTOS BEDAQUE, que a ocorrência ou não de lesão ou ameaça de lesão ao 

direito configura exame do mérito. Mas a lesão afirmada constitui condição da 

ação. (...) Não implica análise do mérito, porque feita mediante cognição 

superficial. A autonomia do processo frente ao direito substancial fica assegurada, 

pois o conteúdo do direito processual de ação restringe-se ao direito subjetivo 

afirmado. Esse poder de agir em juízo não depende da efetiva existência da 

situação de vantagem, mas apenas de sua afirmação 
50

. 

Além disso, há diferenças entre os exames das condições da ação e do mérito 

da causa quanto à própria substância, pois no primeiro caso o exame (sumário) do 

direito material somente ocorre com relação a alguns aspectos da relação jurídica 

                                                 
49

 “Aliás, se a categoria das condições da ação não for compreendida adequadamente, existe o risco de a 

carência da ação passar a ser a forma normal de extinção do processo, ainda que o juiz conheça 

profundamente a relação de direito material.” Idem, p. 93/94. 

50
 Direito e processo. Influência do direito material sobre o processo, p. 88/89. 
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conflituosa, ainda mais se considerarmos a disciplina das condições da ação no 

CPC/2015, que exclui da categoria a noção de possibilidade jurídica do pedido. 

Nessa medida, e naquilo que parece ser o mais importante para os fins deste 

trabalho, há que se repisar o fato de que o juízo que se prestar a identificação das 

condições deve se restringir ao exame dos elementos da demanda (partes, causa de 

pedir e pedido), tal qual afirmados na inicial.  

Em regra, nenhuma prova é necessária à verificação de quaisquer das 

condições da ação. 

Daí que, para que o direito de ação seja efetivamente exercido e, com isso, 

produza todos os efeitos que dele se espera (a composição da lide), é indispensável 

que os três elementos identificadores estejam qualificados pelas duas condições da 

ação.  

A eficácia plena da ação, que se verifica quando ocorre a efetiva apreciação 

(exauriente) do direito material dito violado ou ameaçado por parte do órgão 

jurisdicional, depende do anterior juízo sobre o preenchimento das condições da 

ação. 

Esse juízo prévio (em sentido lógico e cronológico) dar-se-á a partir do 

cotejo dos elementos da demanda. Daí que: (i) toda parte (elemento da demanda) 

somente terá legitimidade (condição da ação) se ocupar um dos polos da relação 

jurídica material afirmada na causa de pedir; (ii) toda causa de pedir (elemento da 

demanda) deverá expressar a efetiva necessidade (interesse processual) de o autor 

ir a juízo; e, por fim, todo pedido (elemento da demanda) deverá corresponder à 

pretensão de uma tutela jurisdicional que seja potencialmente útil (interesse 

processual) para a composição efetiva do conflito deduzido. 

Há que se advertir para o fato de os fundamentos da chamada “teoria da 

asserção” – tida por este trabalho como a proposta teórica adequada não só à 

distinção teórico-abstrata entre os conceitos de condição da ação e mérito, mas 

também, e principalmente, como método de diferenciação, no plano pragmático, 

entre os juízos próprios a cada uma das mencionadas categorias – não estarem, de 
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forma alguma, relacionados ao “momento processual” em que o exame das 

condições da ação é (ou deve ser) realizado. 

Nesse tocante, vale transcrever as precisas considerações feitas por SUSANA 

HENRIQUES DA COSTA sobre o que vem a ser a verdadeira característica 

definitória da teoria assertista (a cognição sumária): 

 

“São várias as críticas feitas à visão assertista das condições da ação. A maior delas 

diz respeito ao fato de que a matéria que o juiz examinará será a mesma, 

independentemente do seu conhecimento se dar no início do processo ou no 

saneamento ou mesmo na sentença. O momento em que essa matéria será apreciada 

não pode alterar a sua natureza. Em outros termos, se uma questão tem natureza de 

condição da ação, ela será condição da ação qualquer que seja a fase processual em 

que o juiz a aprecie. O mesmo se diz quanto à questão de mérito. 

Todavia, há um certo equívoco, neste aspecto, em relação ao que defende a 

teoria assertista. Para os adeptos desse entendimento, o que importa para a 

caracterização ou não de uma condição da ação não é o momento do seu 

conhecimento, mas sim o grau de cognição realizada pelo juiz quando da sua 

aferição. 

A sentença de carência da ação, para os assertistas, pode ser proferida em 

qualquer fase do procedimento, mas para que não caracterize exame de 

mérito, a análise do preenchimento ou não das condições da ação dever ser 

feita à luz do afirmado pelo auto na petição inicial, com cognição sumária. 

É certo que na maioria das vezes, tal perquirição é realizada no início do processo, 

mas a pedra de toque da teoria assertista não é o momento procedimental em 

que é proferida a sentença de carência de ação, mas o grau de cognição do juiz 

quando da prolatação de tal sentença.”
51

 

 

Fica claro, portanto, que a cognição sumária realizada a partir da análise e do 

cotejo dos elementos identificadores da ação (afirmadores do conflito material), 

defendida pela proposta assertista, pode se dar em qualquer fase do iter processual. 

Assim, mesmo que a autoridade judicial tenha tido acesso a todo acervo 

probatório, e que o processo esteja em seu momento derradeiro (fase decisória), se a 

decisão prolatada ao final se fundar tão somente nos dados extraídos das afirmações 

deduzidas, pelo autor, na peça inaugural, para extinguir o processo, sem resolução 

de mérito, por ausência de uma das condições da ação, ter-se-á um verdadeiro juízo 
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de cognação sumária, tal qual defendido pela teoria assertista, que não se confundirá 

com o mérito da causa. 

Nada obstante, e essa advertência também é de SUSANA HENRIQUES DA 

COSTA (supra), um juízo de cognição sumária, fundado exclusivamente nas 

afirmações constantes da peça inaugural do processo, pode ser facilmente realizado 

no início do processo. E isso, em se tratando de condições da ação, é altamente 

recomendável. 

Não se pode perder de vista que uma das razões (jurídicas) para a existência 

das regras sobre condições da ação é, justamente, a economia processual, prestando-

se a evitar que a máquina judiciária seja movimentada, a altos custos para todos os 

sujeitos (parciais e imparciais) do processo, em situações em que a inviabilidade 

(material) da tutela jurisdicional pretendida é evidente
52

. 

Não por outro motivo, para CASSIO SCARPINELLA BUENO a concepção 

assertista corrobora com o próprio escopo jurídico das condições da ação, que é 

justamente a economia processual. Confira-se: 

 

“As condições da ação entendidas no contexto da chamada “teoria da asserção”, 

neste sentido, mostram bem esta sua função. A perspectiva é a de que o Estado-juiz 

rejeite qualquer pedido de atuação jurisdicional e, consequentemente, de concessão 

de tutela jurisdicional que seja manifestamente despropositado; manifestamente 

infundado; manifestamente descabido. Por isto, para o preenchimento das 

condições da ação, é necessário e suficiente que elas sejam afirmadas e que o 

Estado-juiz verifique, em cognição sumária (v. n.9 do Capítulo 1, supra), seu 

adequado preenchimento.”
53
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 “As condições da ação, entendidas neste contexto do “modelo constitucional de processo civil”, têm como 

finalidade precípua a de evitar desperdício de tempo e de atividade jurisdicional, racionalizando sua 

prestação com vistas à concessão da tutela jurisdicional. A opção política feita pelo Código de Processo Civil 

brasileiro ao disciplinar as “condições da ação” encontra fundamento suficiente no art. 5º, LXXVIII, e, mais 

amplamente, LIV do mesmo art. 5º, ambos da Constituição Federal  (v ns. 15 e 4 do Capítulo 1 da Parte II, 

respectivamente): as condições da ação são técnicas para implementar maior celeridade processual e, mais 

amplamente, para a racionalização do exercício da própria atividade judicial, permitindo uma escorreita 

atuação jurisdicional.”  Cassio Scarpinella Bueno. Curso sistematizado de direito processual civil, v. 1, pag. 

352. 
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Ainda sobre questão do momento processual adequado de aferição das 

condições da ação, parece-nos oportuna uma última reflexão sobre a chamada 

dinâmica das condições da ação, em especial à luz do regime processual instituído 

pelo CPC/2015. 

No CPC/2015, tanto quanto no CPC/73, são várias as oportunidades abertas 

ao julgador para emitir juízo a respeito do preenchimento das condições da ação: (i) 

por ocasião do despacho (indeferimento) da petição inicial (art. 330, incisos II e III, 

do CPC/2015); após o encerramento da fase postulatória, via julgamento conforme 

o estado do processo (art. 354, do CPC/2015); e até mesmo em momento posterior à 

instrução probatória. 

 Independentemente da fase procedimental em que seja prolatado, no entanto, 

o juízo responsável pelo controle do preenchimento das condições da ação há que se 

restringir aos dados afirmados pelo autor na peça inaugural, não sendo possível a 

prolatação de decisão sem resolução de mérito respaldada em juízo exauriente do 

direito material controvertido (mérito). 

 

1.6. A legitimidade ad causam como relação de identidade entre os sujeitos 

parciais do processo e os sujeitos da relação jurídica substancial afirmada 

 

O sentido do termo “ação” no enunciado do art. 337, § 2º, do CPC/2015 

(antigo art. 301, § 2º, do CPC) – "uma ação é idêntica à outra" – é diferente daquele 

que é próprio à locução "condições da ação". No primeiro caso, temos “ação” como 

demanda, o ato-fato inaugural do processo, cujo conteúdo é a própria lide, tomada 

como fato jurídico constitutivo do conflito e da pretensão a ser objeto de cognição 

judicial.  

Na segunda passagem, por sua vez, a palavra “ação” é usada como 

denotativa do direito subjetivo público à sentença que aprecia o mérito da causa, 

deduzido na ação-demanda. Daí podermos falar em “condições (de eficácia) da 

ação”, isto é, condições para a apreciação do mérito da demanda e, por conseguinte, 
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do direito subjetivo à prestação jurisdicional plena (assim entendida como aquela 

que aprecia o mérito da causa e, por isso, tem o condão de produzir a chamada coisa 

julgada material). 

Conquanto o significado do termo “ação” seja diferente nas duas expressões 

acima referidas, fato é que existe uma íntima relação normativa entre eles. É que as 

condições da ação (legitimidade para agir e interesse processual), tal qual 

afirmamos no item anterior, perfazem qualificações dos elementos identificadores 

da ação-demanda (partes, causa de pedir e pedido), de cuja verificação depende a 

eficácia do ato processual de provocação e do próprio direito de ação. 

Nessa medida, para que haja direito à tutela jurisdicional pretendida, os 

sujeitos parciais do processo (partes) devem ser os mesmos que compõem a relação 

jurídica de direito material conflituosa afirmada na demanda
54

, visto que, por 

determinação expressa veiculada da regra posta no art. 18 do CPC/2015, é vedado 

pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por 

"ordenamento jurídico"
55

.  

A única exceção à regra acima referida consta da parte final do indigitado art. 

18 do CPC
56

, situação em que, por expressa autorização legal, um determinado 

sujeito que não seja titular do direito material conflituoso poderá demandar em 

nome de terceiro (eis, aí, a chamada “legitimidade extraordinária”).  

Daí que o vínculo de identidade entre os sujeitos parciais do processo e os 

sujeitos da relação jurídica de direito material é, por si só, critério de definição do 

conceito de legitimidade ad causam. 
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 "Caracteriza a legitimidade ordinária, no processo, a coincidência entre o titular do direito afirmado em 

juízo e a figura do autor, bem assim com essa mesma coincidência entre o obrigado e o réu."  Donaldo 

Armelin. Legitimidade para agir no direito processual civil brasileiro, p. 117. 

55
 Essa foi a única alteração da regra prevista no revogado art. 6º do CPC/73, isto é, a substituição do termo 

"lei" pela expressão "ordenamento jurídico". Conquanto tecnicamente mais correta, a nova expressão não 

alterou, sob o ponto de vista substancial, o alcance da norma revogada. 

56
 Que também existia no enunciado art. 6º do CPC/73. 
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Não por outro motivo, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS BEDAQUE insiste 

na ideia de que a legitimidade para agir, ordinariamente considerada, é o próprio 

reflexo da relação jurídica de direito material afirmada pelo autor. Confira-se: 

 

 "A legitimidade processual nada mais é que reflexo da própria legitimação de 

direito material. Da mesma forma que a validade e eficácia de um ato concernente a 

relação jurídica substancial depende de estar o agente investido de condição legal 

para praticá-lo, também o ato processual consubstanciado na demanda deve 

envolver sujeitos que, em tese, encontram-se naquela situação da vida trazida à 

apreciação do juiz. Se apenas o proprietário pode alienar, somente quem se diz 

proprietário tem legitimidade para reivindicar. É sempre a situação substancial 

afirmada que determina a legitimação."
57

 

 

Note-se que, ao contrário do que muitos apregoam, não há qualquer 

contradição em se admitir que a “ação” perfaz um direito abstrato (isto é, 

desvinculado do direito material controvertido) e, simultaneamente, afirmar que as 

condições da ação, em especial a legitimidade para agir, estão relacionadas a 

aspectos (subjetivos, no caso da legitimidade de parte) do direito material 

controvertido. 

Apesar dessa circunstância haver sido pisada e repisada em passagens 

anteriores, vale, nesse tocante, transcrever a doutrina de UGO ROCCO, abaixo 

reproduzida: 

 

“Hemos visto que el derecho de acción es um derecho abstrato y que, como tal, 

compete a cada ciudadano, em cuanto titular de interesses amparados por el 

derecho objetivo que sean inciertos o violados. 

Desde este punto de vista el derecho de acción es um derecho de elementos 

indeterminados, pero determinables, en el sentido de que para estabelecer a qué 

interés singular y particular se refiera y a qué mediante um acto (demanda judicial) 

em que se determina en cada caso el objeto de la accíon, ou se ala concreta relacíón 

jurídica cuya declaración se pide, o cualquiera outra providencia de los órganos 

jurisdiccionales, y los sujetos a quienes las normas procesales reconhecen la 

posibilidad ou autorización para obrar. 
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 Direito e processo: a influência do direito material sobre o processo, p. 99. 
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La posibilidad ou autorização para obrar em orden a la declaración ou realización 

coactiva de um interés determinado, constituye la legitimación para obrar”  

(...) 

Surge la cuestión de si la legitimatio ad causam es condición de la acción, como 

afirma la doctrina más autorizada, o si es algo diverso, un tertium genus. 

La cuestón se resuelve em función del concpto del derecho de acción. 

Desde nuestro punto de vista, exclusivamente publicista, no repugna colocar la 

legitimación para obrar entre las condiciones de la acción, refiriéndonos empero a 

um concepto eminentemente publicista de la acción.”
58

 

 

A legitimidade de partes, portanto, pode ser definida como a relação de 

identidade entre os sujeitos parciais do processo (partes) e os sujeitos-de-direito que 

integram a relação jurídica de direito material conflituosa plasmada na causa de 

pedir59. A despeito disso, o ato de conhecimento (decisão) destinado a verificar a 

existência desta pertinência subjetiva, conquanto esteja intimamente relacionado a 

aspectos (subjetivos) do próprio direito material conflituoso, tal qual afirmado na 

petição inicial, não consubstancia juízo de mérito. E isso, vale repisar, por expressa 

opção do legislador processual, que adota um conceito de “mérito” que pressupõe o 

exame concreto das questões jurídico-materiais deduzidas pelas partes. 

Vai nesse mesmo sentido, aliás, a lição daquele que pode ser considerado o 

grande monografista do assunto, DONALDO ARMELIN. Confira-se: 

 

"A legitimatio ad causam como mera condição de exercício regular da ação, e, 

pois, como condição de apreciação do mérito da ação pelo Poder Judicante, não 

pode se confundir com tal mérito. Como já foi dito anteriormente (item IV-2), a 

legitimidade do autor ou do réu atua como condição de admissibilidade do exame 

do mérito, o que logicamente a coloca na situação de um prius em relação a este, 

gerando, de conseguinte, uma impossibilidade dc confusão. Aliás, não só 

logicamente, como, também, ontologicamente, a dissociação entre os dois 

fenômenos jurídico-processuais é evidente. Desde que grande parte da moderna 

processualistica separou o direito de ação do direito questionado em juízo, não há 

como chumbar num mesmo instituto a legitimidade e o mérito. Isto em razão de a 
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 Derecho procesal civil, p. 161/162, g.n. 

59
 "A legitimidade das partes – também legitimidade para a causa, legitimatio ad causam ou legitimidade 

para agir – relaciona-se à identificação daquele que pode pretender ser o titular do bem da vida deduzido em 

juízo, seja como autor (legitimidade ativa), seja como réu (legitimidade passiva)." Cassio Scarpinella Bueno. 

Curso sistematizado de direito processual civil, v. 1, p. 355. 
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pertinência subjetiva da ação necessariamente não estar adstrita ao titular do direito 

questionado, como ocorre no caso da legitimidade extraordinária, e, ainda, porque, 

mesmo nos casos de legitimidade ordinária, onde há coincidência entre o 

titular da ação e o do direito afirmado em juízo, a legitimidade pode aparecer, 

sem que tal direito seja reconhecido. Consequentemente, para efeito de 

reconhecimento da legitimidade, é despicienda a existência do direto que se afirma 

pertinente ao autor. Suficiente para tanto é tal afirmação."
60

 

(...) 

"O mesmo ocorre nos casos de legitimidade ordinária, onde, por razões diversas, a 

situação legitimante é perfeitamente destacável do mérito da ação, pois não se 

confunde com a existência do direito afirmado, tal como se constata na ação de 

responsabilidade civil dos administradores de uma sociedade anônima, ajuizada por 

acionistas. Neste caso, a situação legitimante é a qualidade de acionista, que não se 

pode mesclar com a existência ou não de tal responsabilidade. Assim, se não 

provada a qualidade de acionista, será o autor carecedor da ação. Provada ou 

incontroversa esta, a existência ou inexistência de responsabilidade será 

matéria exclusivamente de mérito." 

  

É essa circunstância, em verdade, que induz a necessidade de o juízo de 

aferição das condições da ação ser realizado, exclusivamente, no plano do direito 

material afirmado, e não no âmbito do direito material concretamente demonstrado.  

Confira-se, neste tocante, o pensamento de JOSÉ CARLOS BARBOSA 

MOREIRA: 

 

"Não seria concebível que, para resolver se a parte é legítima, se exija a prova de 

que ela é na verdade credora (ou devedora), ou proprietária. Seria pôr o carro 

adiante dos bois. A consequência prática soaria paradoxal: na falta de semelhante 

prova, o processo teria de extinguir-se sem julgamento do mérito, de sorte que 

jamais se abriria ensejo para a declaração de improcedência do pedido. Os feitos 

desse tipo ou terminariam com sentença (definitiva) de procedência, ou com 

sentença meramente terminativa! E, por conseguinte, ao autor repelido, não se 

formando coisa julgada material, restaria sempre aberta a renovação do pleito, a 

propositura da mesma ação, indefinidamente, per omnia saecula saeculorum... O 

absurdo da conclusão põe a nu a falsidade da premissa. 

Salta aos olhos a ilação: em caos tais, para aferição da legitimidade, devemos 

contentar-nos com a simples afirmação de que uma das partes tem certa posição 

jurídica, e a parte contrária tem outra. Particularizando para as ações como a 

vertente, em que se discutem relações jurídicas obrigacionais: devemos contentar-

nos com a simples afirmação de que o autor é credor, e o réu é devedor. A questão 
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da legitimidade ad causam tem de ser resolvida à luz do que se alega na inicial, 

admitindo-se, para argumentar, que seja veraz a narrativa do autor (uti si vera sint 

exposita)."
61

 

 

Assim, uma coisa é constatar que, segundo as razões deduzidas pelo autor da 

ação, o direito material conflituoso, se existir, não é de sua titularidade. Outra coisa 

é afirmar que, muito embora seja possível constatar, pela leitura das razões trazidas 

na demanda, que os sujeitos da relação jurídica de direito material conflituosa 

afirmada guardam relação de identidade com aqueles que ocupam os dois polos da 

relação processual, que tal relação não foi corroborada pelas provas trazidas aos 

autos. Neste caso, teremos verdadeiro juízo de mérito. 

Vale insistir: o exame da relação jurídica de direito material destinado à 

identificação da legitimidade ad causam é limitado às afirmações constantes da 

peça inaugural do processo. De regra, portanto, nenhuma prova é necessária para o 

conhecimento desta questão. 

Há, no entanto, casos em que a Lei exige determinada "posição/situação 

jurídica" para o exercício legítimo do direito de ação. Em tais circunstâncias, e 

somente nelas, haverá a possibilidade/necessidade de prova documental daquela 

específica condição. Tal prova, no entanto, nada diz com os aspectos objetivos 

relação jurídica substancial controvertida. 

Nesse sentido, confira-se a lição de JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS 

BEDAQUE: 

"Parte legítima para figurar no polo ativo, por exemplo, é quem se diz titular do 

direito afirmado, salvo se a lei exigir, para seu exercício, determinada posição 

jurídica – como a situação de casado para pleitear a separação. Nesse caso, a prova 

respectiva deve acompanhar a inicial. Se, todavia, a pretensão não estiver 

relacionada a determinada especificidade do autor, a simples afirmação da 

titularidade lhe confere legitimidade."
62
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 Legitimação Passiva. In: Direito aplicado II (Pareceres), p. 377. 
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 Direito e processo: a influência do direito material sobre o processo, p. 94. 
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JOSÉ CARLOS BARBOSA MOREIRA também adverte sobre tais 

circunstâncias específicas em que a posição jurídica específica do demandante há 

que ser demonstrada. Confira-se: 

 

"Importa fixar os critérios de que se há de valer o juiz para aferir a legitimidade das 

partes. Às vezes, a lei reclama, para o exercício regular do direito de ação, 

determinada posição jurídica, peculiar a uma categoria bem definida de pessoas: 

v.g., a cidadania brasileira, no caso da ação popular (Constituição da República, art. 

5º, nº LXXIII; Lei nº 6.404, de 15.12.1976, art. 159, § 3º); a de cônjuge, para ação 

de divórcio (Lei nº 6.515, de 26.12.1977, art. 24, parágrafo único, com a ressalva 

final atinente ao caso de incapacidade). 

Em tais hipóteses, é singela a aferição da legitimidade, e é natural que se exija do 

interessado, ab initio, a comprovação da qualidade indicada no texto legal, a  fim de 

evitar que se desenvolvam em vão processos instaurados por quem não a tenha."
63

 

 

Vejamos, a título de exemplo, e adiantando o próprio núcleo da tese a ser 

esposado no Capítulo III deste trabalho, o caso do direito à restituição de tributos 

cuja natureza pressupõe a transferência do encargo financeiro.  

De um lado, temos a regra do art. 165 do Código Tributário Nacional que 

prevê o direito do “sujeito passivo da obrigação tributária” à restituição do tributo 

pago indevidamente. De outro, temos o art. 166 do mesmo Código Tributário 

Nacional, que dispõe que o referido direito à restituição (prescrito no art. 165 do 

CTN), em se tratando de tributos que induzem repercussão a terceiros, está 

condicionada à (i) prova de ter o contribuinte (sujeito passivo) assumido o encargo 

ou, (ii) no caso de não tê-lo feito, estar o contribuinte expressamente autorizado por 

aquele que suportou o ônus. 

Não parece haver dúvidas de que, a partir do que enuncia o art. 165 do CTN, 

a posição jurídica exigida para satisfazer a “condição” de parte legítima em ação de 

repetição do indébito tributário é a de “ser sujeito passivo” na relação jurídico-

tributária extinta pelo pagamento tido por indevido. 
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 Legitimação Passiva. In: Direito aplicado II (Pareceres), p. 373. 
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Nesse contexto, se o sujeito passivo ingressar com ação de repetição do 

indébito relativo a tributo cuja natureza seja aquele prescrita no art. 166 do CTN e, 

em suas razões, afirmar o seu direito à restituição do indébito sem, no entanto, 

provar as condições de fato impostas pelo dispositivo legal acima referido, dará 

oportunidade à extinção do processo, com resolução do mérito, pois a verificação da 

existência ou não de prova da não assunção do encargo financeiro ou do seu não 

repasse a terceiro perfaz juízo de mérito, que escapa a análise da demanda tal qual 

deduzida na petição inicial.  

Essa e outras questões correlatas serão analisadas, com vagar, em momento 

oportuno.  

O que importa anotar, por agora, é que a condição de legitimado, ativo ou 

passivo, induz uma relação de identidade entre o direito material afirmado e os 

sujeitos parciais do processo, identidade esta que, por sua vez, há que ser aferida a 

partir da simples análise da causa de pedir posta na demanda, tal qual formulada 

pelo autor. 
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CAPÍTULO II 

A LEGITIMIDADE AD CAUSAM NO DIREITO PROCESSUAL 

TRIBUTÁRIO 

 

2.1. Direito material e direito processual: a questão da instrumentalidade 

 

Tomamos por premissa, assumida como axioma desde as primeiras 

passagens do Capítulo anterior, que o direito é um sistema normativo voltado à 

regulação das condutas intersubjetivas, e que se apresenta, eminentemente, sob a 

forma de textos emanados de atos de vontade prescritivos, e cuja apreensão 

cognoscitiva imprescinde de atividade interpretativa. 

Afirmar que o direito é um sistema normativo, no entanto, é falar do 

fenômeno jurídico sob uma perspectiva global, que o apresenta como o somatório 

de uma série de elementos que mantêm entre si relações mútuas (de coordenação e 

subordinação), relações estas que são estabelecidas em razão do fato de que cada 

um dos referidos elementos terem um fundamento comum.  

Os elementos que compõem os sistemas jurídico-normativos são, justamente, 

as normas jurídicas, isto é, as mensagens prescritivas minimais construídas, em 

atividade interpretativa, a partir dos textos jurídico-positivos
64

. 

                                                 
64

 Essas mensagens, por sua vez, se estruturam sintaticamente de maneira uniforme, sob a forma de um juízo 

hipotético-condicional composto por dois termos: (i) o antecedente, denominado hipótese, descritivo de 

situações fático-sociais, que está ligado, por liame implicacional, a (ii) um termo consequente, que se presta à 

qualificação deôntica (O, V, F) de uma dada conduta, por meio da qual é estabelecido um vínculo entre dois 

sujeitos de direito (relação jurídica), de maneira que, se ocorrido o fato descrito no antecedente, deve ser o 

nascimento da relação jurídica posta no consequente. 

As normas jurídicas em sentido estrito diferenciam-se, no plano semântico, a partir da natureza conotativa ou 

denotativa de seus termos (antecedente/consequente). Assim, sob a perspectiva do antecedente, as normas 

jurídicas são abstratas ou concretas; sob a óptica do consequente, são gerais ou individuais. 

Será abstrata a norma cujo antecedente for composto por uma proposição conotativa, delimitadora de notas 

definidoras de eventos sociais de possível verificação empírica.  Por outro lado, teremos norma concreta 

quando o antecedente se apresentar sob a forma de uma proposição denotativa, que descreva um fato/evento 

que tenha efetivamente ocorrido no mundo fenomênico. 

A verificação da generalidade ou individualidade de uma determinada norma jurídica, por outro lado, é feita 

por meio da análise do termo consequente. Assim, se a proposição posta no consequente normativo qualificar 

deonticamente uma conduta “tipo”, vinculando sujeitos de direito “tipo” (indetermináveis), teremos norma 
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O “ser norma jurídica”, no entanto, depende da verificação da necessária 

relação de pertenência
65

 (validade em sentido descritivo ou existência jurídica) da 

mensagem normativa a um determinado sistema jurídico. Nessa medida, uma norma 

será jurídica se, e somente se, pertencer a um determinado sistema jurídico-

normativo. Para tanto, basta que tenha sido produzida por autoridade juridicamente 

credenciada (competente). 

Com efeito, os sistemas jurídicos convivem com diversos outros sistemas 

normativos paralelos (religião, moral etc.), os quais são compostos, como não 

poderia deixar de ser, por mensagens normativas similares àquelas que integram os 

ordenamentos jurídicos. Se assim é, cabe, neste momento, fazermos a seguinte 

indagação: o que torna possível atribuir o qualificativo de “jurídico” a um dado 

sistema normativo? 

A resposta a essa pergunta está diretamente ligada a uma espécie normativa 

exclusiva dos sistemas jurídicos, qual seja: a sanção, assim definida como a 

proposição normativa que estabelece que se verificado o não cumprimento de uma 

dada norma jurídica (violação), deve ser a obrigação do Estado (juiz) de expropriar 

o patrimônio, restringir a liberdade ou, em alguns casos, extirpar a própria vida do 

sujeito infrator. 

Para que um sistema normativo possa ser qualificado como jurídico, 

portanto, haverá de conter pelo menos uma norma que fixe a obrigação de o Estado 

sancionar (no sentido acima descrito) aquele que, eventualmente, não observar os 

preceitos jurídico-normativos. Não há, nas civilizações modernas, outra espécie de 

                                                                                                                                                    
geral. Se nesta proposição, porém, constar a qualificação deôntica de uma conduta concreta (individualizada) 

a ser realizada por sujeitos de direito determinados ou determináveis, teremos norma individual. 

Sob o ponto de vista sintático podemos falar, portanto, na existência de duas, e somente duas, espécies de 

normas: as abstratas e gerais e as concretas e individuais, sendo certo que a segunda decorrerá, 

necessariamente, de ato de aplicação da primeira.  

Ocorrido o fato descrito na hipótese conotativa da norma abstrata e geral, dar-se-á, por ato de aplicação, o 

nascimento do fato (antecedente) e da relação (consequente) jurídicos representativos da norma concreta e 

individual. Concretiza-se o antecedente e individualiza-se o consequente, vertendo, via ato de aplicação, 

norma abstrata e geral em norma concreta e individual. É neste momento que o direito positivo atinge, 

efetivamente, a conduta que pretende regular. 

65
 Por não existir no vernáculo termo que indique, especificamente, a relação de “pertencer a”, usamos o 

vocábulo em língua espanhola. 
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sistema normativo que esteja autorizado (legitimado) a veicular norma desse jaez, 

sendo esta, aliás, a razão pela qual KELSEN define o direito como ordem coativa da 

conduta humana
66

. 

Isso não quer significar, no entanto, que todas as condutas reguladas por 

meio de normas jurídicas são sancionáveis, isto é, a sanção não perfaz critério 

definidor do conceito de norma jurídica, mas da noção de sistema jurídico. Com 

efeito, existem muitas normas jurídicas para cuja violação não há previsão de 

imposição de sanções. 

A referência à sanção como característica definidora de norma jurídica, vale 

esclarecer, decorre de uma equivocada opção metodológica por se definir o conceito 

de direito a partir da noção de norma jurídica (unidade), e não a partir da ideia de 

sistema jurídico (todo). Ao se definir o conceito de direito a partir do conceito de 

norma jurídica, a sanção acaba por ser incluída como elemento integrante da noção 

de norma jurídica. Impossível falar, por este expediente, em norma jurídica sem 

sanção. 

Se o procedimento é o inverso, isto é, se definimos primeiro o conceito de 

sistema jurídico, caracterizando-o como um sistema normativo qualificado pela 

ideia de sanção, não é necessário que uma dada norma, para ser jurídica, esteja 

acompanhada pela correlata sanção; basta que pertença a um sistema jurídico que 

contenha pelo menos uma norma sancionadora
67

. 

Os sistemas jurídicos, vale repisar, têm como finalidade precípua influenciar 

as condutas intersubjetivas. Cada elemento constituinte deste sistema (normas), no 

entanto, se distingue dos outros pela parte que toma (função) na realização da 

referida finalidade. Assim, tal qual um organismo biológico ou social, cada membro 

(norma) do sistema jurídico traz sua contribuição específica para a realização da 
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 “Outra característica comum às ordens sociais a que chamamos Direito é que elas são ordens coactivas, no 

sentido de que reagem contra as situações consideradas indesejáveis, por serem socialmente perniciosas – 

particularmente contra condutas humanas indesejáveis – com um ato de coacção, isto é com um mal – como 

a privação da vida, da saúde, da liberdade, de bens econômicos e outros –, um mal que é aplicado ao 

destinatário mesmo contra a sua vontade, se necessário empregando até a força física – coactivamente, 

portanto.” Teoria pura do direito, p. 60 
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Jorge L. Rodríguez. Lógica de los sistemas jurídicos, p. 25. 
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tarefa coletiva. A alteração do mundo social por meio da sanção coativa, no entanto, 

é uma função global dos sistemas jurídico-normativos que não é identificável, 

individualmente, em cada um dos elementos que o compõem. 

Não obstante, o conceito de sanção é útil às nossas investigações em razão de 

ser ela (sanção) uma espécie normativa dirigida, no mais das vezes, ao Estado-juiz, 

de maneira que a atividade jurisdicional, em certa medida, está umbilicalmente 

relacionada à ideia de atividade sancionadora. 

Não se pode afirmar, no entanto, que todas as normas jurídicas primárias 

possuam suas correspondentes sancionadoras, as secundárias, e muito menos que 

todos os atos praticados pelo Estado-juiz no exercício de suas funções precípuas 

tenham a natureza de atos sancionatórios. Quando o juiz anula um ato constitutivo 

do crédito tributário, por exemplo, não está a aplicar qualquer sanção, pelo menos 

não como definida por KELSEN. Não há, neste caso, qualquer ato de expropriação 

forçada do patrimônio ou restrição da vida e da liberdade do réu.  

Não há dúvidas de que a anulação/nulidade implica efetivo prejuízo 

(inclusive financeiro) ao titular de eventual vantagem constante do ato anulado ou 

nulo. Isso, porém, não nos autoriza a qualificar o ato de anulação/nulidade como 

uma espécie do gênero sanção, pois a ação de “anular” também é de possível 

verificação empírica em outros sistemas normativos, como o religioso (anulação de 

casamento, por exemplo). Admitir a nulidade/anulação como notas definidoras do 

conceito de sanção, portanto, faria ruir o critério de diferenciação dos sistemas 

jurídicos
68

. 

Agora, há que ser repisado o sentido em que usamos o termo “sanção”. 

Quando falamos em norma sancionatória queremos referir aquela que obriga o juiz 

a restringir a liberdade, a vida ou o patrimônio do sujeito infrator. Falamos de 

sanção, portanto, como sinônimo de coação (vocábulos que, em KELSEN, são 

sinônimos), e não como mera imposição de obrigações decorrentes de atos de 
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 Sobre as diferenças entre “nulidade” e “sanção”, vide Herbert Hart. O conceito de direito, passim; e Jorge 

L. Rodrigues. Lógica de los sistemas jurídicos, p. 22/39. Em sentido contrário, vide Tácio Lacerda Gama. 

Competência tributária, fundamentos para uma teoria da nulidade, p. 340. 
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violação a preceitos jurídicos, sentido em que o termo é usado comumente. É essa 

“sanção coativa” que, em verdade, integra a definição de sistema jurídico. 

Sabedor da ambiguidade do termo, LOURIVAL VILANOVA se apressa em 

elucidar a diferença entre sanção em sentido amplo e coação (sanção em sentido 

estrito):  

 

“Por isso, quando se diz que o direito é um conjunto de normas sancionadas, coercitivas, 

coativas, necessário é, em análise no interior dos níveis das normas, sublinhar onde a 

sanção é efeito da antijuridicidade material, onde é conseqüência processual. É, ainda, 

conceptuado com rigor, como se distinguem sanção e coação, esta como execução 

coercitiva, através do órgão do Estado, de sanções preceituadas nas sentenças 

condenatórias.            

(...) 

O uso não-unvívoco dos termos “sanção” e “coação” é comum. Mesmo num Kelsen, com 

sua habitual precisão, e em linguagem da Teoria Geral do Direito, essa indistinção se faz 

notar.”
69

 

 

Certo é, portanto, que as atividades exercidas pelos órgãos jurisdicionais vão 

além da aplicação de sanções/coações. A tais órgãos é atribuída a função precípua 

de garantir a efetividade do sistema jurídico como um todo, declarando direitos, 

anulando atos jurídicos e, até, controlando, em abstrato, a constitucionalidade das 

normas.  

A Teoria Geral do Direito de inspiração normativo-positivista costuma fazer 

referências às funções exercidas pelos órgãos jurisdicionais por meio da 

representação bimembre da chamada “norma jurídica completa”. Trata-se de uma 

visão redutora das complexidades dos sistemas jurídicos, os quais seriam 

caracterizados por veicular uma proposição normativa dual, composta por um 

preceito normativo primário, regulador das condutas intersubjetivas dos diversos 

sujeitos de direito (de direito material), e outro secundário, que estabelece a 

obrigação da autoridade judicial de sancionar o sujeito de direito que venha a violar 

o preceito primário.  
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 Causalidade e relação no direito, p. 199, g.n. 
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Sobre a noção de norma jurídica completa, ensina LOURIVAL 

VILANOVA: 

 

“Em reescritura reduzida, como vimos, a norma jurídica total tem composição dúplice: 

norma primária e norma secundária. Na primeira, efetivada a hipótese fáctica, i. e., dado 

um fato sobre o qual ela incide, sobrevém a relação jurídica, com os necessários termos-

sujeitos, com pretensões e deveres reciprocamente implicados. Na segunda, a hipótese 

fática de incidência é o não-cumprimento do dever do termo-sujeito passivo. Ocorrendo o 

não cumprimento, dá-se o fato cujo efeito (por isso não-cumprimento é fato jurídico) é 

outra relação, na qual o sujeito ativo fica habilitado a exigir coativamente a prestação, 

objeto do dever jurídico.”
70

 

 

Não obstante a proposta redutora representada pela estrutura dual da norma 

jurídica completa perfaça instrumento útil à investigação da atividade jurisdicional, 

por estarmos, desde o início, olhando para fenômeno jurídico por uma perspectiva 

global, abriremos mão do modelo normativo bimembre – norma primária e norma 

secundária – para manipularmos o fenômeno normativo jurisdicional a partir das 

noções de sistema primário (sistema do súdito) e sistema secundário (sistema do 

juiz), este último destinado a regular a conduta do Estado-juiz no que tange ao 

exercício de todas as atividades inerentes à função jurisdicional, incluindo a 

sancionadora. 

Esse expediente metodológico possui, em nosso sentir, um potencial 

explicativo mais adequado do que aquele representado pela versão reduzida (norma 

primária/norma secundária), possibilitando uma análise mais ampla e completa da 

atividade jurisdicional e de suas relações com os preceitos de direito material. 

Com efeito, é a centralização da função jurisdicional nas mãos de 

funcionários especializados que dá lugar à existência de dois sistemas normativos 

paralelos e interdependentes: (i) o sistema das normas que regulam as condutas dos 

sujeitos de direito em geral; e (ii) o sistema das normas que regulam as condutas 
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dos juízes e dos demais órgãos jurisdicionais. Sistema primário ou de direito 

material ali, sistema secundário ou de direito processual aqui
71

. 

O sistema secundário é constituído, basicamente, por duas espécies de 

enunciados prescritivos: (a) os que estabelecem as condições em que os juízes 

podem julgar e quais as questões que podem apreciar (competência), mediante a 

observância de determinadas formalidades (procedimento); e (b) aqueles por meio 

dos quais são construídas as normas que estabelecem determinadas obrigações e 

proibições aos juízes
72

. 

O primeiro grupo é composto pelos enunciados que investem os juízes da 

própria função jurisdicional, isto é, atribuem-lhes a aptidão para julgar. São 

enunciados constitutivos da autoridade judicial, visto que ninguém é juiz sem que 

haja um enunciado que assim o constitua. São estes enunciados os responsáveis por 

habilitar, juridicamente, os juízes a emitir mensagens por meio do uso da linguagem 

em função prescritiva. 

Além dos enunciados instituidores da autoridade judicial, o sistema 

secundário prevê uma série de normas que prescrevem obrigações e proibições aos 

juízes, normas estas que têm por finalidade precípua regular o comportamento dos 

juízes no exercício de suas atividades jurisdicionais. Dentre estas, duas devem ser 

destacadas, pois comuns à maioria dos sistemas jurídicos modernos: (i) a obrigação 

de julgar; e (ii) a obrigação de fundamentar a decisão em normas do próprio sistema 

jurídico
73

. 

A obrigação de julgar impõe aos juízes o dever inafastável de apreciar e 

solucionar toda e qualquer questão que lhes for submetida. Trata-se de uma 
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Carlos Alchourrón, e Eugênio Bulygin. Introdución a la metodologia de las ciências jurídicas y sociales, p. 

205. 
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 Idem, p. 208. 

73
 Idem, p. 210. 



 

61 

 

obrigação genérica, no contexto da qual estão incluídas todas as exigências relativas 

à prática dos atos processuais inseridos no iter processual jurisdicional
74

.  

A obrigação de fundamentar a decisão em normas do próprio sistema 

primário diz respeito à exigência de que toda decisão jurisdicional indique 

expressamente os preceitos jurídico-positivos a partir dos quais o ato decisório foi 

inferido. Esta obrigação é muito importante, pois constitui o elo que vincula os 

sistemas primário e secundário, a porta de entrada dos conteúdos pertencentes ao 

sistema primário no sistema secundário. 

Por outro lado, se a obrigação de fundamentar induz a exigência de inferir a 

decisão a partir dos enunciados que compõe o sistema primário, forçoso concluir 

que as normas do sistema secundário se referem, direta ou indiretamente, às normas 

do sistema primário, o que justifica, aliás, que o sistema do juiz seja chamado de 

secundário, visto que pressupõe a existência do primeiro. Daí por que o direito 

processual é instrumentalmente conexo ao direito material
75

, ou seja, é um sistema 

de segunda ordem
76

. 

Note-se, portanto, que a relação de conexidade instrumental existente entre 

os sistemas primário e secundário decorre da própria estruturação lógico-normativa 

dos sistemas jurídico-positivos. A atribuição do qualificativo “jurídico” a um 

sistema normativo qualquer, aliás, depende da identificação desta relação que é 

intrínseca, visto que a norma sancionadora (em sentido amplo ou estrito) é aplicada, 

necessariamente, pela autoridade jurisdicional. 

Um sistema normativo exclusivamente primário estaria fadado à ineficácia, 

pois não haveria nada que pudesse colocar óbices ao descumprimento de suas 
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 O que inclui, no âmbito dos Estados constitucionais de índole democrática, o dever de obedecer aos 

esquemas básico-dialéticos de contraditório e da ampla defesa preestabelecidos pela legislação processual. 
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 Eis a relação de conexidade instrumental a que se refere Lourival Vilanova. Causalidade e relação no 

direito, p. 194. 
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 A relação entre direito material e direito processual configura, em nosso sentir, aquilo que Clarice von 

Ortzen de Araújo chama de relação linguagem-objeto/mentalinguagem na forma intrassistêmica (Semiótica 

do direito, p. 22). Aqui, no entanto, a relação linguagem-objeto/metalinguagem se dá no plano de uma 

relação de coordenação, e não de subordinação (como ocorre no caso das relações hierárquicas dos preceitos 

normativos).  
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normas. Por isso, a eficácia dos preceitos primários está umbilicalmente relacionada 

à existência do sistema secundário. Há, portanto, não só uma relação de 

interdependência sintático-normativa entre os dois sistemas (primário e secundário), 

mas uma verdadeira relação pragmática, pois não há de se falar em fenômeno 

jurídico sem que se pense na necessária e inafastável relação entre as normas de 

direito material e processual. 

É que o que também constata LOURIVAL VILANOVA, ao afirmar que                        

“norma primária e norma secundária (oriunda de norma de direito processual 

objetivo) compõem a bimembridade da norma jurídica: a primária sem a secundária 

desjuridisciza-se; a secundária sem a primária reduz-se a instrumento, meio, sem 

fim material, a adjetivo sem o suporte do substantivo”
77

. 

Em verdade, à medida que avançamos na análise dos sistemas jurídicos 

individualmente considerados, essa relação entre direito e processo, que é inerente 

ao fenômeno jurídico em geral, vai se tornando mais perceptível. Percebe-se, já de 

plano, que para além dos vínculos lógico-sintáticos, existem diversas relações de 

ordem semântica, pragmática e axiológica que atrelam as normas de direito material 

e processual.   

Alguns dos mais importantes institutos processuais previstos no regime geral 

de direito processual (Código de Processo Civil) são definidos a partir de conteúdos 

normativos buscados no direito material (abstrato e concreto): a legitimidade para 

agir, tal qual definida no art. 18 do CPC/2015, é atribuída, ordinariamente, ao titular 

do direito material violado; o conceito de causa de pedir, a seu turno, é construído a 

partir da noção de relação jurídica de direito material conflituosa.  

Por conta disso, há uma relativa dependência conceptual do direito 

processual para com o direito material, de modo que para que saibamos se um 

contribuinte tem legitimidade para propor ação de repetição do indébito tributário 

decorrente do pagamento indevido de ICMS, por exemplo, é necessário que 
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tenhamos conhecimento prévio do conteúdo normativo veiculado pelo art. 165 do 

Código Tributário Nacional. 

É sob o aspecto pragmático, no entanto, que as relações entre direito 

processual e direito material são mais perceptíveis, pois dizem diretamente com os 

efeitos práticos da prestação jurisdicional na efetivação do direito material violado. 

Não por outro motivo, as várias técnicas de regulação das condutas intersubjetivas 

de que lança mão o legislador do sistema primário possuem suas equivalentes 

formas de efetivação no plano do sistema secundário, de maneira que para cada 

espécie de direito subjetivo corresponde uma forma específica de tutela 

jurisdicional. 

A aferição do interesse processual, por exemplo, está condicionada à 

verificação da necessidade da interferência jurisdicional para compor a relação 

conflituosa, e da utilidade da tutela jurisdicional pretendida na efetivação do direito 

alegado; a concessão de tutela de urgência, da mesma forma, depende da aferição de 

perigo de dano irreparável ao direito material do autor, bem como da reversibilidade 

dos efeitos por ela produzidos. 

Além disso, a hierarquia entre os diferentes bens e valores protegidos pelo 

direito material, bem como as características peculiares a cada um, sempre que 

possível, são expressa ou implicitamente consideradas pelas regras do sistema 

jurídico processual, o que indica que a instrumentalidade das normas processuais 

também ocorre no plano axiológico. Isso é claramente perceptível nas diferenças 

existentes entre os valores objetivados por meio dos princípios jurídico-processuais 

que sustentam a clássica separação entre direito processual penal e direito 

processual civil (“verdade formal” x “verdade material”, por exemplo). 

Essa relação axiológico-instrumental, por sua vez, também é identificável no 

âmbito da jurisdição residual, que é aquela exercida pelos chamados “foros cíveis”, 

onde é possível verificar a existência de regimes jurídico-processuais 

especializados, como é o caso das regras processuais veiculadas pelo Código de 

Defesa do Consumidor, aplicáveis somente às lides consumeristas.  
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É bem verdade que, historicamente, a evolução normativa ocorrida no plano 

jurídico-material, principalmente quanto à diferenciação (direito administrativo, 

direito financeiro, direito tributário, direito civil, direito do consumidor, direito do 

trabalho etc.), não é simetricamente acompanhada por uma equivalente evolução 

normativa do sistema jurídico processual. A diferenciação normativa processual, 

por esse motivo, acaba por ser percebida principalmente no plano da aplicação das 

técnicas processuais de efetivação do direito a cada um dos subsistemas de direito 

material. 

Daí falarmos em relação de instrumentalidade normativa entre direito 

material e direito processual. 

Há que se advertir, no entanto, que quando afirmamos que o processo é 

instrumento do direito material, usamos o vocábulo “instrumento” em um sentido 

muito específico, qual seja: o de mecanismo por meio do qual o direito material 

conflituoso é constituído (criado) e, a seguir, efetivado. A instrumentalidade do 

processo a que nos referimos, portanto, é estritamente normativa, e não 

teleológica
78

, pois o processo não é meio de revelação do direito material, mas 

instrumento de sua própria criação.  

Tal constatação assume alto grau de relevância prática quando confrontada 

com cânones processuais como os da instrumentalidade do processo e da 

efetividade da tutela jurisdicional, que não raro são usados para chancelar a 

equivocada ideia de que o direito material a ser “efetivado” existe, per si, antes do 

processo, restando a este a mera função de explicitá-lo ou revelá-lo. 

Nesse tocante, faz-se oportuna a transcrição da reflexão feita por J.J. 

CALMON DE PASSOS a respeito desta deturpada noção de instrumentalidade 

finalística do processo: 

 

“Se o Direito é apenas depois de produzido, o produzir tem caráter integrativo, antes 

que instrumental e faz-se tão essencial quanto o próprio dizer o Direito, pois que o 

produto é, aqui, indissociável do processo de produção, que sobre ele influi em termos 
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 Este sentido teleológico ou funcional da expressão “instrumentalidade do processo” é exatamente o 

proposto por Cândido Rangel Dinamarco (Instrumentalidade do processo, passim) e José Roberto dos 
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de resultado. O produto também é processo, um permanente fazer, nunca um 

definitivamente feito. O processo, no âmbito jurídico, não é, portanto, algo que opera como 

simples meio, instrumento, sim um elemento que integra o próprio ser do Direito. A 

relação entre o chamado direito material e o processo não é uma relação meio/fim, 

instrumental, como se tem proclamado com tanta ênfase, ultimamente, por força do 

prestígio de seus arautos, sim uma relação integrativa, orgânica, substancial. 

Acreditar-se e dizer-se que o fundamental é a tutela jurídica, sendo o processo 

(prestação da atividade jurisdicional) o acessório é adotar-se postura ideologicamente 

perigosa, de todo incompatível com o ganho civilizatório que a democracia representa 

como forma de convivência política. Se o Direito é produzido socialmente pelos homens, 

a vitória mais significativa da modernidade, em termos políticos, foi assentar-se como 

inafastável postulado, que sua validade é indissociável do processo de sua produção, 

processo este incompatível com o arbítrio, exigindo, para legitimar-se, atenda às regras 

cogentes prévias, respeitados os princípios fundamentais do Estado Democrático, tudo 

constitucionalmente prefixado. Em suma, que sejam atendidas as exigências do devido 

processo legal, tanto do devido processo legal (devido processo constitucional, seria mais 

adequado dizer-se) legislativo, quanto do administrativo e do jurisdicional. 

 

(...) 

Destarte, o Direito, como produto, seja em termos de norma geral (lei em sentido lato) seja 

sob a forma de decisão para o caso concreto (norma particular), coloca-se na mais absoluta 

dependência da organização do poder político, do saber e da probidade dos operadores e 

aplicadores, e da possibilidade de serem responsabilizados por seus abusos e desvios, 

colocando-se em segundo plano, ainda que não irrelevante, a disciplina do procedimento 

previsto para o atuar desses operadores. Reflexão necessária e esclarecedora, que a esta 

altura se impõe, é a que nos lembra haver instrumentos e instrumentos, jamais se 

devendo perder de vista o fato de o mesmo vocábulo dizer respeito a coisas 

essencialmente diversificadas.”
79

 

 

De fato, em direito, o processo integra o produto (decisão), de maneira que o 

vínculo instrumental verificado entre direito material e processo está longe de ser 

uma relação meio/fim, pois o processo atua como meio de (re)constituição do 

direito material, à luz das peculiaridades do fato jurídico conflituoso, e não de mera 

aplicação de conteúdos normativos previamente fixados.  

O processo jurisdicional, nesse sentido, (re)constitui o direito material à 

pretexto de efetivá-lo. 

Aplicar o direito (legislado) significa criar direito novo (o concreto) a partir 

de direito prévio (o abstrato). O processo jurisdicional, dessa forma, é o final do 

percurso de criação do direito material iniciado pelo processo constitucional 

(originário ou derivado). Por isso, afirmar que o processo perfaz instrumento do 

direito material significa, neste trabalho, afirmar que o esquema processual deve 
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adequar-se às peculiaridades normativas do sistema jurídico substancial, com vistas 

a efetivá-lo. 

A descrição metafórica de GALENO LACERDA a respeito da natureza 

instrumental do processo jurisdicional, aliás, sobre ser didática, é altamente 

explicativa daquilo que pretendemos expressar. Confira-se: 

 

“Instrumento é conceito relativo, que pressupõe um ou mais sujeitos agentes, um 

objeto sobre o qual, mediante aquele atua o agir, e uma finalidade que condiciona a 

ação. 

Requisito fundamental para que o instrumento possa atingir e realizar seu objetivo 

há de ser, portanto, a adequação. Como são três os fatores a considerar, a 

adequação se apresenta sob tríplice aspecto: subjetiva, objetiva e teleológica. 

Em primeiro lugar, cumpre que o instrumento se adapte ao sujeito que o maneja: o 

cinzel do Aleijadinho, forçosamente, não identificava com um cinzel comum. 

Em segundo, impõe-se que a adaptação se faça ao objeto: atuar sobre madeira ou 

sobre pedra exige instrumental diverso e adequado. 

Em terceiro, urge que se considere o fim: trabalhar um bloco de granito para reduzi-

lo a pedras de calçamento, ou para transformá-lo em obra de arte, reclama de igual 

modo adequada variedade de instrumentos. 

Assim também há de suceder com o processo, para que possa cumprir a missão de 

definir e realizar o direito. 

O princípio de adequação, nestes termos, funciona, pois, como princípio unitário e 

básico, a justificar, mesmo, a autonomia científica de uma teoria geral do 

processo.”
80

 

 

No âmbito da processualidade tributária, por exemplo, a adequação ao 

sujeito, a que se refere GALENO LACERDA, diz com as tensões jurídico-

axiológicas específicas que envolvem os conflitos havidos entre Estado e 

contribuinte. A adaptação ao “objeto”, por sua vez, ocorre pela necessária 

consideração das particularidades normativas que envolvem as relações jurídico-

tributárias. Por fim, a adequação teleológica (ou pragmática) aponta para 

necessidade da busca por uma tutela jurisdicional efetivamente realizadora dos 

direitos subjetivos tributários constituídos por meio do processo jurisdicional. 

 

Por outro lado, as regras processuais, ao atuarem na condição de 

instrumentos (de)limitadores das formas de constituição do material jurídico que 
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dará respaldo ao processo decisório, possibilitam que esta atividade jurisdicional, 

volitiva que é, seja minimamente controlável e, assim, não se transmute em decisões 

arbitrárias. 

O direito processual limita a criação do direito material e não a sua aplicação 

cognoscitiva, de maneira que alterar ou afastar uma regra processual sob o pretexto 

de garantir a efetividade do direito material pode implicar a alteração do próprio 

conteúdo normativo substancial. Em outras palavras: admitindo-se que a atividade 

jurisdicional é eminentemente construtiva (e não cognoscitiva de algo pronto e 

acabado), o processo se presta a limitar o material (fático e jurídico) a partir do qual 

a construção da norma de decisão é realizado. 

O que importa repisar, portanto, é que são os processos de produção 

normativa os responsáveis pela tradução dos elementos lingüísticos contextuais em 

enunciados jurídico-prescritivos. É por meio dele – processo – que os dados do 

mundo do “ser” ingressam no mundo do “dever ser”, passando a integrar o sistema 

jurídico. Nessa medida, o caso concreto ingressa no processo na condição de 

enunciado afirmativo de um evento/fato social. Para que se confirme, no entanto, 

precisa ser provado, isto é, corroborado por enunciados probatórios que, a seu turno, 

são produzidos mediante a observância das regras procedimentais
81

. 

Tudo isso ocorre sobre o panorama de um aparato jurídico de autoridade e 

procedimento
82

. Qualquer alteração ou desconsideração das indigitadas regras 

procedimentais tem potencial para alterar o conteúdo fático-probatório e, com isso, 

o próprio direito material (norma de decisão) a ser produzido. 

Noutro falar, se a capacidade criativa do julgador é algo inerente à sua 

função normativa, e se parte do material jurídico que é manejado na construção da 

norma de decisão é produzido por e pelo processo (os fatos jurídicos conflituosos e 

os enunciados probatórios), a fragilização dos instrumentos responsáveis pela 
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construção e seleção destes dados empíricos (enunciados fáticos e probatórios) 

poderá implicar uma indesejável situação de desmando e arbitrariedade. 

Os processos de produção normativa, nesse sentido, são um dos poucos 

instrumentos capazes de produzir o mínimo de consenso necessário ao controle do 

arbítrio decisório, dada sua natureza legitimadora. Daí a necessidade de preservação 

da noção de devido processo legal, não obstante a urgência de um processo 

jurisdicional efetivo. 

Nessa medida, a tomada de consciência a respeito da função "criadora" do 

juiz, ante as peculiaridades do caso concreto, põe acento sobre um aspecto do 

fenômeno jurídico-normativo – normalmente estudado no âmbito jurídico-filosófico 

e teórico-geral – que é muito importante às investigações dogmáticas perpetradas no 

âmbito do direito processual, pois possibilita a demonstração de que o “direito 

material aplicado” é, em verdade, construído dentro e por meio do processo, e não 

simplesmente “revelado” por este.  

Há que se desenvolver, portanto, um modelo teórico-processual capaz de, a 

um só tempo, preservar as conquistas inerentes à ideia de devido processo legal e, 

também, viabilizar a consecução da tão almejada efetividade da tutela jurisdicional, 

fugindo, o quanto possível, dos argumentos ideológicos estéreis que balizam, por 

exemplo, o debate que se estabelece entre ativistas e garantistas
83

. E é por meio da 

tomada de consciência a respeito da natureza normativo-instrumental do processo 

jurisdicional que será possível, cremos, atingir este objetivo.  

Não nos parece adequado, portanto, que a tensão entre devido processo legal 

e efetividade da tutela jurisdicional deva ser resolvida por meio da flexibilização 

arbitrária das regras processuais, a ser sustentada, teoricamente, por uma suposta (e 

equívoca, em nosso sentir) ideia de instrumentalidade funcional, que coloca a 

técnica processual a mercê da peculiar noção de “justiça” da autoridade julgadora.  
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Nesse tocante, adverte PAULO CESAR CONRADO: 

 

“E é exatamente a segurança jurídica, tomada no sentido antes comentado, o primeiro dos 

valores cuja “renúncia” avizinha-se em favor da eficácia social da jurisdição; vista, já o 

sustentamos, como vetor que opera de modo a “aprisionar”, formalmente, o órgão 

jurisdicional, segurança jurídica é ideal que parece reprimir a noção de efetividade, 

situação que, tomada sob a óptica do tempo, mostra-se ainda mais nítida: as regras de 

produção formal da tutela jurisdicional implicam, no mais das vezes, a ampliação 

cronológica do respectivo processo; protraem, assim, a emissão da norma que se quer ao 

final, o que autoriza concluir, mesmo que isso represente indevido reducionismo, que a 

forma estaria em permanente guerra com a eficácia e o conteúdo. 

Por indevida (e assim já nos colocamos), no lugar de tal visão postulamos uma outra, 

fundada na premissa segundo a qual a norma proveniente da tutela jurisdicional só existe 

pela forma que a contém, circunstância que torna inviável qualquer teoria que, à guisa de 

atribuir efetividade à jurisdição, despreze a noção de segurança. 

[Nesse momento, adequado que se reflita, em breve paralelo, sobre a questão do assim 

chamado “informalismo”, saída colateral lançada, em certos setores, como solução para o 

problema da (in)efetividade da jurisdição. Quando nos propomos a responder a tais 

perguntas, colhidos somos pela perplexidade: a “informalidade” é “forma”, supostamente 

menos solene do que outra e que, de todo modo, não é fixada pelo aplicador, o qual, para 

situações ordinárias, determina a aplicação das “formas formais”.] 

Queremos, com isso, que os problemas de efetividade sejam de fato enfrentados pelos 

órgãos que respondem pela produção e pelo cumprimento das normas-fim da jurisdição, 

sempre, porém, com base nos instrumentos que o sistema geral e abstrato preordena, 

estando desautorizado o uso (que, parece-nos, seria abusivo) do valor efetividade para 

motivar a prática de atos-meio sem base normativa geral e abstrata. 

[É de interesse lembrar, nesse momento e ainda que em breve anotação paralela, que 

o uso (já qualificado, assim o fizemos, como abusivo) da efetividade como justificativa 

para a prática de atos imprevistos no ordenamento aproxima-nos das assim chamadas 

“razões de Estado”, fórmulas genéricas lançadas à guisa de justificar certas decisões 

estatais, com as quais, de certa forma, lamentavelmente já nos acostumamos, até 

porque dotadas de uma atração quase irresistível. Resumem, tais fórmulas, discursos 

como os que se enxerga no mais famoso texto de Maquiavel, algo como “necessária tal 

providência, mesmo que não prevista em lei, porque a autoriza a supremacia do 

interesse público”, ou “é preciso abrir mão do rigor formal em prol da viabilização das 

políticas sociais”, ou “a prática diuturna de uma conduta, mesmo que seja ela ilícita, 

autoriza sua adoção, ainda mais porque assim procedo em nome dos infortunados”. Ao 

final, o que se conclui, sob tal óptica, é que os órgãos jurisdicionais que renunciam ao vetor 

da segurança em suposto proveito da efetividade, estariam a agir com esteio nas tais 

“razões de Estado”, correndo o risco de engrossarem a lista de “príncipes” que o Direito 

desejaria, por premissa e justamente em sentido contrário, esvaziar.]”
84
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Sob a ótica normativa, no entanto, a questão da instrumentalidade decorre da 

própria natureza do fenômeno jurídico e, não obstante seja uma constatação de 

ordem teórico geral, implica consequências práticas consideráveis, visto que, não 

obstante seja comum que dois ou mais subsistemas de direito material estejam 

adstritos a um mesmo regime jurídico processual, a operacionalização prática do 

processo no âmbito de cada uma das subáreas ocorre de forma diferente.  

É exatamente o caso, conforme veremos a seguir, das lides direito público e, 

em especial, das lides tributárias. 

 

2.2.  O direito processual e as lides de direito publico: O Direito Processual 

Público 

 

A separação entre os sistemas jurídicos primário (material) e secundário 

(processual), conforme anotamos, funda-se em critérios normativo-conceptuais e 

pragmáticos. O sistema primário tem por objeto a regulação das condutas dos 

sujeitos de direito no âmbito de suas relações intersubjetivas, com vistas a implantar 

os valores eleitos pelo próprio sistema primário. O sistema secundário, doutro lado, 

regula a conduta do Estado-juiz na produção de atos normativo-efetivadores 

destinados a garantir a eficácia (social) do sistema jurídico primário. 

O direito processual, outrossim, disciplina a dinâmica de concretização do 

direito, precipuamente nas situações de patologia normativa, isto é, nos casos de 

“lesão ou ameaça de lesão a direitos subjetivos”, estabelecendo a forma, as 

condições e os limites ao exercício daquelas que são as características normativas 

comuns a todos os sistemas jurídicos contemporâneos: a obrigação de julgar e a 

obrigação de fundamentar a decisão em normas do próprio sistema jurídico.  

Eis, portanto, as duas funções fundamentais do direito processual: o controle 

do arbítrio decisório e a eficácia dos sistemas jurídicos, funções estas que restam 

expressamente positivadas por meio de dois princípios constitucionais do direito 

processual: o do devido processo legal e o da efetividade da jurisdição.  
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Essa circunstância, por si só, já é suficiente para atribuir ao Direito 

Processual o status de “espectro dogmático didaticamente autônomo do Direito”, o 

que em tempos atuais nem sequer é discutido, pois de fato é assim que os institutos 

processuais são apresentados e ensinados na imensa maioria dos Cursos Jurídicos 

no Brasil.  

Conquanto seja inegável que o Direito Processual tem seu lugar entre as 

disciplinas didaticamente autônomas do Direito, fato é que as regras e princípios 

processuais disciplinam a forma por meio da qual as regras e princípios de direito 

material são concretizados, como uma gramática que regula as maneiras pelas quais 

uma determinada língua deve ser falada e escrita, de sorte que, tal quais as regras de 

uso do idioma, que se ajustam a determinadas situações comunicacionais 

específicas, o direito processual tende a se amoldar às circunstâncias peculiares ao 

direito material a ser concretizado, o que significa dizer, por outras palavras, que o 

direito processual se caracteriza por ser um sistema normativo altamente 

instrumental. 

Por vezes, essa “adequação” do direito processual ao direito material é feita 

expressamente, por meio de regras procedimentais especialmente positivadas com 

vistas à instrumentalização de demandas relativas a setores específicos do direito 

material. 

Essa especialização legislativo-processual, que tem em mira setores 

específicos do sistema primário (direito material), por sua vez, mostra-se um tanto 

quanto acentuada em relação aos subsistemas jurídicos de direito público, 

repercutindo de forma decisiva sobre o processamento das lides tributárias.  

A Lei nº 6.830/80 – Lei das execuções fiscais –, que disciplina o 

procedimento de realização forçada dos créditos da Fazenda Pública; a Lei nº 

8.397/92, que regula a chamada Medida Cautelar Fiscal; o próprio mandado de 

segurança, cuja especificidade é de índole constitucional; o procedimento específico 

de execução contra a Fazenda Pública; os prazos diferençados para contestar e 

recorrer, previstos tanto no CPC/73, quanto no CPC/2015, e o reexame necessário 

das sentenças proferidas contra a Fazenda Pública são alguns exemplos que revelam 
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essa preocupação do sistema jurídico-processual em atribuir tratamento 

especializado aos litígios em que o Estado ocupa um dos polos da relação jurídica 

de direito material conflituosa.  

Em se tratando de demandas em que a Fazenda Pública figura como parte, 

portanto, que é exatamente o caso dos litígios tributários, essa especialização 

normativa se verifica de forma muito acentuada, dada a existência de vários regimes 

jurídicos especialmente destinados à resolução das lides de direito público. 

A diferenciação normativo-processual verificada em relação às lides de 

direito público deita raízes em juízos valorativos diretamente ligados à noção de 

supremacia do interesse público. Por outro lado, certo é, também, que por detrás 

dessas motivações axiológicas estão encobertas algumas tensões e problemas que 

são estranhos às lides de direito privado. 

Já há alguns anos parcela importante da Dogmática de Direito Processual 

Civil vem chamando a atenção para a necessidade de se estudar e interpretar o 

regime geral de direito processual (Código de Processo Civil) à luz das 

peculiaridades próprias às lides de direito público
85

, que são justamente aquelas que 

têm, como um de seus sujeitos, a Fazenda Pública, em seus diferentes âmbitos de 

manifestação (Federal, Estadual ou Municipal). 

A esse respeito, a observação feita por CARLOS ARY SUNDFELD é 

lapidar:  

“Um processo judicial não é o mesmo independentemente da qualidade dos 

sujeitos que dele fazem parte – e isso porque nele sempre se insere um direito 

material próprio, diferente. Nos processos em que está a Administração Pública, 

discute-se um direito material bem distinto daquele que nos acostumamos a chamar 

de Direito Civil (ou Privado). Se o processo civil foi construído em torno do Direito 

Privado, quer dizer, das lides de Direito Privado, deve-se questionar se ele serve 

também, da mesma maneira e generalizadamente, para as lides de Direito Público. 
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 Essa preocupação permeia praticamente toda obra de CASSIO SCARPINELLA BUENO, desde a edição 

de “Direito Processual Público: a Fazenda Pública em Juízo”, em 2003, obra coletiva publicada sob os 

auspícios da Sociedade Brasileira de Direito Público, na qual o autor figura como principal coordenador; até 
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Essa é a preocupação básica que levou o Prof. Cassio Scarpinella Bueno a 

sugerir o desenvolvimento de pesquisas, estudos e, agora, deste curso na 

Sociedade Brasileira de Direito Público.”
86

 

 

E de fato, o processo jurisdicional, instrumento vocacionado à produção 

de norma-tutela e forjado com o específico objetivo de pôr fim à conflituosidade 

havida no seio das relações jurídicas substanciais, realizando o direito material 

violado, não é o mesmo para todos os subsistemas jurídicos materiais. Amolda-se a 

estes (direitos materiais), adaptando-se às características normativas peculiares a 

cada um dos inúmeros subsistemas substanciais.  

Nesse sentido, e conforme anota CARLOS ARI SUNDFELD
87

, a primeira 

grande tensão específica às lides de direito público é aquela que diz respeito à 

relação que se instaura entre Poder Executivo e Poder Judiciário, e que diz respeito, 

especificamente, aos limites do controle judicial dos atos administrativos à luz das 

ideias de separação e convívio harmonioso entre os Poderes estatais. 

A ingerência judicial nas atividades administrativa e legislativa, 

principalmente após a universalização da jurisdição judicial imposta pela 

Constituição Federal de 1988, tem sido deveras discutida, de forma que muitos dos 

atos próprios às competências dos demais Poderes da República acabam por ter sua 

eficácia condicionada à ulterior chancela do Poder Judiciário.  

As cogitações a respeito de uma suposta “judicialização da política”, e, 

consequentemente, de uma gradual “politização do Judiciário”, expõem, com 

precisão, a tensão havida entre política e direito, que decorre do sensível aumento 

da interferência do Poder Judiciário em questões atinentes às competências dos 

demais Poderes da República. 

Assim, malgrado o direito público atribua à Administração certas 

prerrogativas (como a autoexecutoriedade dos atos administrativos), esta nem 

sempre está livre para fazer o quiser. Vejamos o caso da cobrança do crédito 
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tributário: a Fazenda Pública, diferentemente do particular, goza da prerrogativa de 

constituir o próprio título executivo (Certidão de Dívida Ativa). Apesar disso, não 

está autorizada a invadir o patrimônio do devedor sem que haja a intermediação do 

Poder Judiciário. 

As particularidades próprias ao direito material controvertido contaminam a 

interpretação, a forma de aplicação e a eficácia dos institutos normativo-

processuais. 

Daí a necessidade de se recortar o chamado sistema primário para dele 

extrair o subsistema a partir do qual será investigada a incidência do chamado 

sistema secundário (direito processual), mesmo quando as normas processuais 

aplicáveis ao caso sejam aquelas veiculadas no regime geral de direito processual.  

Essa constatação acaba por tornar premente o estudo e a sistematização das 

normas processuais à luz dos interesses e princípios específicos dos sistemas 

jurídico-substanciais isoladamente considerados.  

Assim, paralelamente ao chamado Direito Processual Civil em sentido 

estrito, é possível cogitar, a partir da interpretação conjunta dos enunciados 

normativos do regime geral de direito processual (Código de Processo Civil), dos 

regimes processuais específicos e das normas que integram o campo normativo 

relativo ao chamado direito material público, a existência de um outro espectro 

jurídico dogmático, qual seja: o “Direito Processual Público”. 

 

2.3.  O direito processual e as lides de direito tributário: O Direito Processual 

Tributário 

 

A expressão “Direito Processual Público”, conquanto aparentemente 

pleonástica – visto que todo direito processual é público por pressupor o Estado-juiz 

como um dos sujeitos que integram a chamada relação jurídica processual
88

 –, 
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“No entanto, não é porque o direito processual civil é ramo do direito público que seu conteúdo pertence 

àquele ramo também. Pelo contrário, como salientado no início, em geral o conteúdo do processo é de direito 

privado, ou pelo menos nas nossas obras e nossos manuais de direito processual civil, em sua grande maioria, 
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denota a existência, em apartado, de um regime jurídico processual próprio ao 

exercício da função jurisdicional na composição dos litígios atinentes às relações 

jurídicas de direito público, assim entendidas como aquelas em que um dos polos da 

relação é ocupado por uma pessoa jurídica de direito público ou equiparada. 

Ocorre, entretanto, que no contexto daquilo que se denomina “direito 

público” há, ainda, uma considerável gama de subsistemas normativos 

(administrativo, tributário, previdenciário), que espelham as diversas faces de 

atuação do Estado (enquanto Estado), os quais, devido às suas particularidades, não 

podem ser colocados no mesmo escaninho, inclusive no que diz respeito aos 

aspectos processuais.  

Consciente dessa diferenciação interna das normas de direito público, 

CÁSSIO SCARPINELLA BUENO
89

 afirma que, paralelamente ao chamado Direito 

Processual Público, há ainda um outro subsistema processual, ao qual 

corresponderia uma área específica de investigação dogmática a que a doutrina vem 

chamando de Direito Processual Tributário
90

. 

Segundo o Professor da PUC/SP, a subclassificação resta plenamente 

justificada por força (i) das peculiaridades do direito tributário, que o extremam dos 

demais ramos do direito; (ii) da especificidade de seu objeto, que diz com os limites 

impostos ao Estado para a restrição dos direitos patrimoniais dos particulares; bem 

como, e principalmente, (iii) do âmbito da atuação vinculada do Estado neste campo 

do direito.  

                                                                                                                                                    
acabam demonstrando que assim se pretende que seja. Na verdade, o processo civil foi estruturado e 

sistematizado a partir de conflitos de direito privado. Até porque, ao longo do século passado, inexistia a 

concepção – tão presente como a atual – da necessidade do controle jurisdicional dos atos do Estado.” Cássio 

Scarpinella Bueno. A emergência do direito processual público. In: Direito processual público, a Fazenda 

Pública em juízo, (Coord. Carlos Ari Sundfeld e Cássio Scarpinella Bueno), p. 33. 

89
 Curso sistematizado de direito processual civil, v. 1, p. 35. 

90
 “A semelhança entre a concepção do processo na esfera penal e do processo quando aplicado ao direito 

tributário (direito material público, portanto) não escapou a arguta observação de Arruda Alvim quando 

afirmou que: “A processualização do Direito Tributário, isto é, a só cobrança de tributos através de tribunais, 

com todas as garantias que hoje revestem o Poder Judiciário, em todos os Estados de Direito, coloca-se ao 

lado da chamada conquista da processualização criminal, já que antigamente a punição penal era franqueada 

aos detentores do poder, que prendiam e puniam como queriam, assim como era o poder tributário usado 

como discriminação e arbitrariedade, significando instrumento de constante opressão.” “A emergência do 

direito processual público”. In: Direito processual público, a Fazenda Pública em juízo (Coord. Carlos Ari 

Sundfeld e Cássio Scarpinella Bueno), p. 37. 
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Nesse contexto, o sistema processual tributário é constituído pelo conjunto 

das normas processuais gerais e especiais que regulam a atividade jurisdicional 

(judicial e administrativa) vocacionada à resolução de conflitos havidos nas várias 

espécies de relações jurídicas mantidas entre contribuinte e Fisco no percurso de 

positivação do direito tributário, isto é, no iter de concretização perpetrado pelo 

exercício das competências tributárias que desencadeiam as atividades de 

instituição, cobrança e arrecadação de tributos. 

No âmbito judicial, a normatividade processual tributária não possui 

codificação própria
91

, muito embora seja possível identificar, repise-se, de forma 

esparsa, a existência de diversas legislações veiculadoras de normas processuais 

específicas, que mesmo não sendo dirigidas, exclusivamente, à composição dos 

conflitos tributários, têm nele o seu principal campo de incidência.  

Um caso típico é o da Lei 6.830/80 (Lei das execuções fiscais) que, 

conquanto não se aplique tão somente à realização do crédito tributário inadimplido, 

tem neste o seu principal objeto. A Lei 8.937/92, que prevê a chamada medida 

cautelar fiscal, é outro exemplo de instrumento processual precipuamente manejado 

na resolução de conflitos tributários.  

Existem, ainda, enunciados jurídicos esparsos que veiculam normas 

processuais tributárias, como é o caso do art. 185-A do CTN, que autoriza ao Juízo 

executivo fiscal o bloqueio eletrônico de valores depositados em conta-corrente do 

contribuinte devedor.  

Fato é, no entanto, que esta especialidade normativo-processual ocorre, no 

mais das vezes, nas circunstâncias em que a Fazenda Pública ocupa a posição de 
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 Não obstante as várias propostas legislativas de instituição de um contencioso tributário autônomo. O 

próprio anteprojeto do Código Tributário Nacional, de autoria de Rubens Gomes de Souza, inclusive, previa 

um sistema de contencioso tributário específico, sem falar no projeto de contencioso tributário de autoria de 

Gilberto de Ulhoa Canto. Sobre o assunto, anota Cássio Scarpinella Bueno: “O que é de relevo destacar neste 

instante é que uma das críticas que estes autores fazem a partir da classificação que adotam é que as ações 

próprias, vale dizer, aquelas ações que são tratadas específica e minudentemente pelo legislador tendem a 

coincidir com as ações exacionais, isto é, ações em que a Fazenda Pública é autora. O legislador, assim, cria 

ritos, procedimentos e ações diferenciadas para agilizar, facilitar ou até mesmo para viabilizar seu próprio 

acesso à Justiça em face dos particulares. Por outro lado, a grande parte das ações não-exacionais é 

imprópria, o que equivale a dizer que a grande parte das ações que existem à disposição dos particulares 

contra os desmandos do Estado não é regulada por leis específicas, caindo, portanto, na “ordinariedade”, 

siutação que é tão criticada pelos estudiosos de direito processual civil que buscam enobrecer sempre o 

amplo acesso à Justiça e, como vimos, a eficiência deste acesso.” Idem, p. 42. 
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autora no processo tributário judicial. Nos casos em que a pretensão processual 

requerida é feita em defesa dos direitos do contribuinte, isto é, quando o 

contribuinte ocupa a posição de autor no processo judicial tributário, aplicam-se, em 

regra, as formas e os procedimentos ordinariamente previstos no regime geral de 

direito processual – Código de Processo Civil.  

Isso não quer significar, entretanto, que a especificidade processual deixa de 

existir em tais circunstâncias, isto é, o processo tributário não assume a condição de 

mero processo não penal por estar submetido ao regime geral de direito processual. 

Conforme anotamos anteriormente, as normas de direito material mantêm relações 

conceptuais intrínsecas com o sistema jurídico processual, de maneira a exercer 

influência direta sobre a delimitação do conteúdo e o alcance de seus institutos. 

Além disso, os efeitos práticos decorrentes da aplicação dos institutos 

processuais, isto é, a efetividade da tutela jurisdicional tributária, está intimamente 

vinculada às tensões normativas e axiológicas próprias aos conflitos tributários.  

A tutela declaratória negativa em matéria tributária, por exemplo, tem o 

condão de prevenir eventual constituição de crédito e imposição de multa em face 

do contribuinte, emanando efeitos prospectivos (ex nunc), impeditivos à 

constituição do crédito, diferentemente do que ocorre com a tutela declaratória 

negativa exarada no âmbito das lides privadas, cujos efeitos se reportam, 

retrospectivamente, ao tempo do ato ou do fato sobre o qual recai a incerteza que 

deu origem à lide.  

A questão do particularismo do processo tributário decorre, portanto, da 

noção de diferenciação da lide tributária a que se refere JAMES MARINS
92

, de 

maneira que as mesmas razões que sustentam a particularização das relações 

jurídicas tributárias e a própria autonomia didática do Direito Tributário, também 

servem como fundamento para a defesa do isolamento metodológico da 

normatividade processual tributária, pois as normas e os princípios que norteiam o 

processo de positivação do direito tributário contêm peculiaridades que acabam por 
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 Princípios fundamentais de direito processual tributário, p. 115 
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contaminar as formas por meio das quais as demandas tributárias são processadas e 

decididas.  

Vale lembrar que os conflitos de interesses tributários põem em choque 

valores constitucionais de mesma índole hierárquica. Assim, se por um lado as 

receitas provenientes da cobrança de tributos perfazem as principais fontes de 

manutenção das atividades fundamentais do Estado, por outro, a tributação se 

apresenta como uma das mais poderosas formas de invasão e mitigação da 

propriedade privada e da liberdade individual, sendo exercida, quase que 

totalmente, mediante atos unilaterais de poder que gozam de presunção de 

legalidade.  

Há, evidentemente, uma clara situação de disparidade entre Estado e 

contribuinte, constitucionalmente autorizada em nome do interesse público, mas que 

está sujeita a uma série de limites impostos pela própria Constituição Federal, 

limites estes que visam, em última instância, resguardar os direitos individuais dos 

contribuintes.  

Investigar as formas de administração dessa tensão entre interesse público e 

direitos fundamentais dos cidadãos (contribuintes) nas situações de conflituosidade, 

propiciando as condições necessárias à defesa, em Juízo, dos direitos subjetivos dos 

sujeitos que integram as relações jurídico-tributárias, consubstancia a função 

primordial do Direito Processual Tributário.  

Não é caso, entretanto, de cogitar a respeito da existência de princípios 

processuais tributários típicos, visto que as mesmas diretivas axiológicas que 

estruturam o regime geral de direito processual (inafastabilidade da jurisdição, 

efetividade da tutela jurisdicional, devido processo legal, juiz natural, duplo grau de 

jurisdição etc.) também alicerçam o sistema processual tributário, até porque é a 

Constituição Federal o repositório comum dos princípios constitucionais do 

processo
93

, que emanam seus efeitos por todos os setores em que a atividade 

jurisdicional se manifesta, não obstante se amoldarem às situações fáticas e 

jurídicas que envolvem a questão concreta.  
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 O modelo constitucional de processo jurisdicional é uno. 
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A noção de sistema processual tributário é construída, principalmente, no 

plano concreto de aplicação do sistema processual aos conflitos tributários. É na 

pragmática do processo que a diferenciação da lide tributária se manifesta, 

circunstância em que o intérprete-aplicador se vê na contingência de dar 

conformidade e efetividade aos institutos processuais à luz dos valores e limites que 

caracterizam o sistema jurídico tributário. 

É no plano pragmático, portanto, que a necessidade e a dificuldade de 

harmonização entre os princípios próprios aos dois sistemas, material tributário e 

processual, mostram-se prementes, pois se de um lado a noção de devido processo 

legal limita a supremacia do interesse público ao colocar, em situação paritária, 

contribuinte e Fazenda Pública, por outro, a noção de supremacia do interesse 

público limita a efetividade do processo, visto que impõe, por meio de 

procedimentos específicos como o previsto pelo art. 534 e 535 do CPC/2015 

(cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública), óbices à eficácia das tutelas 

jurisdicionais exaradas contra o Estado. 

A título de arremate, há de se destacar que o sistema processual tributário 

não está circunscrito às normas disciplinadoras da atividade jurisdicional típica, 

assim entendida como aquela desenvolvida pelos órgãos e autoridades que 

compõem o Poder Judiciário.  

Outro importante campo de manifestação da processualidade tributária diz 

respeito às normas disciplinadoras da atividade jurisdicional perpetrada, 

atipicamente, pelos órgãos judicantes da Administração Pública. 

São as normas de direito processual administrativo tributário, produzidas no 

âmbito das competências das várias pessoas políticas tributantes, que disciplinam a 

forma de atuação da jurisdição tributária desempenhada, no exercício de função 

atípica, pela Administração Pública nos três planos federativos (União, Estados e 

Municípios).  

Nesse tocante, há um dado de extrema relevância pragmática a ser 

considerado, e que diz respeito ao alto grau de especialização técnica e normativa 

que caracteriza os Tribunais Administrativos Tributários. Essa característica, 



 

80 

 

inerente aos contenciosos administrativos tributários, permite que uma considerável 

parcela dos conflitos tributários seja solucionada sem que haja a necessidade de 

movimentação da máquina judiciária, morosa por natureza. Diante disso, o processo 

administrativo tributário acaba por atuar como uma espécie de filtro à 

contenciosidade tributária judicial.  

Conquanto ainda haja um acentuado déficit de efetividade e de devido 

processo legal do processo administrativo tributário com relação ao seu 

correspondente judicial, o simples fato de haver por meio dele (processo 

administrativo) efetivo exercício de função jurisdicional, somado ao alto grau de 

tecnicidade e especialização normativa que caracteriza as Cortes administrativas, já 

é motivo mais que suficiente para incluí-lo no campo objetal do Direito Processual 

Tributário. 

Justifica-se, portanto, o isolamento didático do âmbito de atuação das normas 

processuais no contexto relativo à solução das lides tributárias, mediante a 

construção do que vimos chamando de sistema processual tributário, cuja descrição 

interpretativa cabe a um sub-ramo específico e didaticamente autônomo da 

Dogmática, qual seja: o Direito Processual Tributário
94

. 

Nesse sentido, parece-nos intuitivo concluir que as investigações dogmáticas 

a serem perpetradas nesta específica área de manifestação da atividade jurisdicional 

devem ser iniciadas pelo estudo das categorias fundamentais de direito processual à 

luz dos conflitos tributários.  

 

2.4. Relações jurídicas, direitos subjetivos e conflituosidade tributária 

 

O conflito representa para o direito processual – com as devidas concessões 

didáticas – mais ou menos aquilo que o “fato gerador” representa para o direito 
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 Daí ser digno de nota e cumprimento a iniciativa do Programa de Pós-graduação estrito senso da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, a partir da iniciativa vanguardista dos Professores Renato Lopes Becho, 

Elizabethe Nazar Carrazza e Cassio Scarpinella Bueno, de fundar um Departamento que tem dentre seus 

objetos principais de estudo o Direito Processual Tributário.  
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tributário. Não há tributo sem hipótese normativa (fato gerador in abstrato), nem 

obrigação tributária sem fato jurídico tributário (fato gerador in concreto). Da 

mesma forma, não há que se falar em ação, processo e jurisdição sem que se tome 

por pressuposto o fato jurídico conflituoso. 

Também de forma análoga ao conceito de tributo, a noção de conflito tem 

status constitucional, possuindo, inclusive, previsão expressa no texto supremo, 

enunciada pelo inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal, que o define por 

meio da expressão “lesão ou ameaça de lesão a direito”. A noção jurídico-

constitucional de conflito coincide, portanto, com a ideia de lesão ou ameaça de 

lesão a direito. 

As lesões ou ameaças de lesões a direitos, por sua vez, só podem ser 

concretamente verificadas no âmbito das normas concretas e individuais, lócus 

normativo em que residem os fatos e as correspondentes situações jurídico-

relacionais (relações jurídicas)
95

.  

As posições jurídicas subjetivas (direitos e deveres subjetivos em sentido 

amplo), postas nos consequentes das normas concretas e individuais, tais como 

faculdades, potestades, direitos absolutos e direitos subjetivos em sentido estrito 

(direito a uma prestação), são entidades eminentemente relacionais, estando todas 

elas sujeitas a atos de violação. Por isso, parece-nos conveniente que nos 

detenhamos, com um pouco mais de vagar, a respeito dos conteúdos possíveis das 

relações jurídicas postas nos consequentes das normas concretas e individuais 

(especialmente as tributárias), no seio das quais ocorrem os atos de violação 

(conflitos). 

As relações jurídicas em sentido estrito
96

, situadas nos consequentes das 

normas jurídicas individuais, contêm direitos subjetivos que se contrapõem a 

deveres jurídicos. Pois bem. Esta assertiva, conquanto correta e didaticamente útil 
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 “As relações jurídicas pertencem ao domínio do concreto. Provêm de fatos, que são no tempo-espaço 

localizados. Sem a interposição do fato, que a norma incidente qualifica como fato jurídico, não ocorre o 

processo eficacial da efetivação da relação jurídica.” Lourival Vilanova. Causalidade e relação no direito, p. 

137. 

96
 Idem, p. 120. 



 

82 

 

(como técnica de redução de complexidades), não esgota as possibilidades de 

descrição das diversas peculiaridades que fazem com que os fatos jurídicos 

relacionais não sejam idênticos entre si, o que significa dizer que os direitos e 

deveres subjetivos contrapostos em “diferentes espécies de relações jurídicas” 

objetivam diferentes técnicas de regulação da conduta humana. 

Os fatos jurídicos relacionais, isto é, as situações jurídicas subjetivas 

localizadas nos consequentes das normas individuais, são compostos por 

qualificações jurídicas
97

 que ora referem fatos e pessoas, ora apontam para 

condutas. Qualificar uma coisa ou pessoa significa atribuir-lhe um predicado 

jurídico
98

 (móvel / imóvel, capaz / incapaz ou competente / incompetente). 

Qualificar uma conduta, por sua vez, significa atribuir-lhe um predicado deôntico, 

ou seja, modalizá-la com um dos functores deônticos: obrigatório, facultado ou 

proibido. 

Na relação jurídica em sentido estrito é a conduta modalizada que vincula os 

respectivos sujeitos-de-direito, sendo chamada, por este motivo, de objeto da 

relação jurídica. A regulação jurídica das condutas é feita de modo a afetar 

(juridicamente) os interesses de outro indivíduo, circunstância que pressupõe a 

conjugação de duas vontades: a vontade daquele que tem a conduta qualificada pela 

norma e, também, a vontade daquele sujeito cuja conduta permitirá que a primeira 

se realize.  

Nesse sentido, a regulação direta de uma conduta (modalização direta), numa 

dada relação jurídica, pressupõe a regulação indireta de outra conduta (modalização 

indireta) atribuída ao sujeito que tem seus interesses jurídicos atingidos pela 

primeira. Esta regulação indireta, no entanto, ocorre no interior de outra relação 

                                                 
97

 Idem, p. 119. 

98
 Idem, p. 125. 
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jurídica: a chamada relação conversa ou inversa
99

, cujo conteúdo (conduta) é 

diverso, porém complementar, ao encontrado na relação jurídica principal. 

A conduta qualificada numa dada relação jurídica pode, ainda, acarretar uma 

vantagem ou uma desvantagem jurídica ao sujeito que a realiza. Chamaremos as 

condutas (direta ou indiretamente) modalizadas (qualificadas) atributivas de 

“vantagens jurídicas”
100

 aos indivíduos que as realizam de “situações jurídicas 

subjetivas ativas”
101

 ou “direitos subjetivos em sentido amplo”. Em contrapartida, 

denominaremos as condutas (direta ou indiretamente) modalizadas (qualificadas) 

que trazem prejuízo ou “desvantagens jurídicas” aos indivíduos que as realizam de 

“situações jurídicas subjetivas passivas” ou “deveres jurídicos em sentido amplo”. 

Situações jurídicas subjetivas (direitos e deveres) são, portanto, qualificações 

jurídicas (modalizações) de condutas postas nos consequentes das normas jurídicas 

concretas e individuais. 

Interessante notar como o vocábulo “direito” costuma ser empregado, tanto 

pelos textos jurídico-positivos, quanto pelos enunciados da Dogmática, para referir 

diferentes técnicas de regulação concreta das condutas intersubjetivas. Essa 

circunstância, aliás, não escapou à rigorosa análise de DANIEL MENDONCA. 

Confira-se: 

 

“Pues bien, es importante precisar, en este contexto, el sentido del término 

“derecho”. He mostrado que en la literatura jurídica el término “derecho 
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 “Mas ‘ter o dever de’ é a relação inversa de ‘ter direito a’.” “A relação ‘ ter dever jurídico’ é conversa da 

relação ‘ter direito’. E, ainda, não é relação simétrica, de modo a se poder enunciar: ‘A tem direito em face de 

B’ equivale ‘B tem direito em face de A’.” Lourival Vilanova. Causalidade e relação no direito, p. 221 

100
 As ideias de “vantagem” e “desvantagem” jurídicas, não obstante pressuponham, necessariamente, um 

juízo valorativo, devem ser tomadas da perspectiva que leva em consideração os valores postos pelo sistema 

jurídico e não aqueles que compõem o espírito do titular do direito ou do dever. Não afastamos a 

possibilidade de um titular de direito entender, em caráter pessoal, que não possui qualquer espécie de 

vantagem jurídica. 

101
 Cf. André Fontes. A pretensão como situação jurídica subjetiva, p. 88 a 110. Lourival Vilanova faz o 

seguinte comentário sobre as situações jurídicas: “Jèze distingue as situações jurídicas em gerais, impessoais, 

objetivas e as situações individuais, subjetivas: aquelas procedem da lei ou do regulamento (normas gerais); 

estas, de atos unilaterais ou bilaterais, manifestações de vontade no exercício de um poder. Mas cremos que, 

se as duas classes são efeitos jurídicos, estarão sempre no nível dos fatos jurídicos. A lei geral, enquanto não 

ocorra o fato ao qual a causalidade normativa ligue efeitos, não provoca situação, que é do plano eficacial.”  

Causalidade e relação no direito, p. 147, g.n. 
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(subjetivo)” se vincula con diversas acepciones: (1) “derecho” como libertad, (2) 

“derecho” como pretensión justificada, (3) “derecho” como permiso o permiso 

protegido, (4) “derecho” como facultad, (5) “derecho” como obligación correlativa, 

(6) “derecho” como potestad, y (7) “derecho” como inmunidad. Me inclino a creer 

que, en el contexto típico de los conflictos de derechos, éstos aparecen como 

conglomerados de varios de los sentidos mencionados, y especialmente de los 

sentidos (3) o (4) y (5): los derechos son, en esse contexto, permisivos o 

facultativos para su titular, implican deberes activos o pasivos para otros individuos 

y están protegidos por el Estado. 

Por cierto, la disyunción a que se alude en la noción propuesta (permiso o facultad), 

permite dar cuenta de la distinción entre derechos “discrecionales” y “preceptivos”. 

Esta es una distinción familiar que há recibido diferentes denominaciones y que 

podría presentarse del siguiente modo: un derecho discrecional (discretionary right) 

encierra una opción a favor del titular, de manera que quien goza de un derecho de 

este tipo tiene una opción abierta a X o a no X: si A tiene derecho discrecional a X, 

se sigue lógicamente que le está permitido hacer X y que le está permitido omitir X, 

según su elección; un derecho preceptivo (mandatory right), por contraste, no 

confiere discreción alguna a su titular, pues sólo una vía de ejercicio le está 

permitida, de modo que 

deja abierto únicamente un camino y no una auténtica opción entre caminos: si A 

tiene derecho preceptivo a X, se sigue lógicamente que le está permitido hacer X 

pero no le está permitido omitir X (tiene el deber de hacer X).”
102

 

 

Assim, no mais das vezes, a diferenciação entre as várias espécies de 

relações jurídicas, bem como de seus respectivos direitos e deveres (situações 

jurídicas subjetivas ativas e passivas), é feita por meio da análise de seus conteúdos, 

os quais dizem respeito, vale repisar, a diferentes técnicas normativas de regulação 

de condutas. 

A condição de situação jurídica subjetiva ativa (direitos subjetivos, em 

sentido amplo) pressupõe a coexistência de situações jurídicas subjetivas passivas 

(deveres subjetivos, em sentido amplo), atribuídas a um ou vários indivíduos, 

pessoalmente identificados ou, pelo menos, identificáveis. Daí afirmarmos que o 

conceito de situação jurídica subjetiva (direito subjetivo) é necessariamente 

relacional, circunstância esta que evidencia a noção de intersubjetividade, inerente à 

regulação jurídica das condutas. 

O direito subjetivo e o dever jurídico em sentido estrito, perfazem situações 

jurídicas subjetivas (ativa e passiva, respectivamente) que integram as chamadas 
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relações jurídicas prestacionais (como é o caso da obrigação tributária dita 

“principal”). Esta espécie de relação jurídica se caracteriza por regular
103

, 

diretamente, a conduta do sujeito passivo, titular do dever jurídico (situação jurídica 

subjetiva passiva) que, a seu turno, estará obrigado a dar, fazer ou deixar de fazer 

algo (a prestação) em proveito do sujeito ativo, titular do direito subjetivo (situação 

jurídica subjetiva ativa). 

Nas relações jurídicas prestacionais, a conduta do sujeito ativo é 

indiretamente regulada de modo a permitir que o sujeito passivo cumpra com seu 

dever jurídico. Esta permissão, no entanto, não é bilateral, de forma que o sujeito 

ativo estará obrigado, por meio da aceitação da prestação, a não impedir que 

conduta a ser realizada pelo sujeito ativo seja concretizada.  

Os atos de violação aos chamados direitos subjetivos em sentido estrito, que 

caracterizam os conflitos havidos nas relações prestacionais, decorrem ou do 

descumprimento do dever de realizar a prestação que lhe serve de objeto (não 

adimplir a obrigação) ou da recusa do titular do direito subjetivo em receber a 

prestação que lhe é devida (obstar, injustificadamente, o adimplemento da 

obrigação
104

). Deixar de pagar tributo ou não restituir o tributo pago indevidamente 

são atos de violação a direitos subjetivos tributários prestacionais. 

Descumprido o dever subjetivo posto no conseqüente da relação jurídica 

prestacional, incide a norma de responsabilidade, fazendo nascer para o credor o 

poder de exigir coativamente o crédito. Na relação jurídica de responsabilidade o 

credor passa a ser titular do direito subjetivo de exigir, por meio da prática de atos 

de coação contra o devedor (ou terceiro) inadimplente, que estará obrigado (dever 

jurídico) a suportar tais atos restritivos (de sua liberdade ou patrimônio). Trata-se de 

uma espécie de direito subjetivo (exigibilidade) cujo conteúdo (conduta qualificada) 

é composto pelo poder de realizar atos de cobrança que constranjam o devedor (ou 
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terceiro) a cumprir com obrigação ou, ainda, pelo poder de expropriar o patrimônio 

do sujeito inadimplente. 

A implementação dessas técnicas normativas destinadas a constranger o 

devedor a cumprir com a prestação inadimplida, no entanto, podem ser atribuídas 

(pelo direito positivo) ao próprio credor (inscrição do débito em dívida ativa, 

inscrição do débito no cadastro de devedores – CADIN, SERASA, SPC – por 

exemplo) ou, como é muito comum, ao Poder Judiciário (por meio das chamadas 

tutelas jurisdicionais sancionadoras: condenatória e executiva).   

Paralelamente aos direitos subjetivos em sentido técnico-dogmático, verifica-

se a existência de outras espécies de situações jurídicas subjetivas ativas. Dentre 

elas o chamado “direito subjetivo absoluto” que, não obstante a ideia que seu 

nomem juris possa induzir, constitui uma situação jurídica subjetiva ativa tão 

relacional quanto aquelas contidas nas relações prestacionais. 

Nas relações jurídicas em que se inserem os direitos absolutos, 

diferentemente das prestacionais, é a conduta do sujeito ativo que serve de objeto de 

regulação direta. Nesta espécie de relação jurídica a conduta é qualificada de forma 

a permitir que o sujeito ativo faça ou deixe fazer algo sem que se possa criar 

qualquer impedimento ao seu exercício. O dever correlato ao direito absoluto, 

portanto, se traduz numa espécie de sujeição erga omnes, onde a conduta do sujeito 

passivo é qualificada (indiretamente) mediante uma proibição geral de ocasionar 

óbice à realização da conduta permitida ao sujeito ativo
105

. Exemplos de direitos 

absolutos são os chamados direitos personalíssimos: os direitos inerentes à 

liberdade (ir e vir), à propriedade e à vida. 

Com efeito, o poder de tributar perfaz uma exceção constitucionalmente 

posta ao direito subjetivo absoluto de propriedade do cidadão, devendo ser exercido, 

por esse motivo, nos estritos limites delimitados pelo texto constitucional e pela 
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 “Direitos subjetivos absolutos são relacionais. Têm-se direitos subjetivos absolutos em relação a outros 
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titulares ativos. Há dever jurídico negativo de abster-se de interferir na esfera de licitude do direito subjetivo 

absoluto.” Lourival Vilanova. Causalidade e relação no direito, p. 122. 
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legislação tributária, de maneira que, para além dos parâmetros constitucionais e 

legais, o direito absoluto de propriedade é plenamente oponível a qualquer 

pretensão tributária do Estado.  

Tributar fatos e operações que não estejam abrangidos pelas hipóteses 

tributárias legal ou constitucionalmente prescritas, por exemplo, é um típico caso de 

violação a direito absoluto do contribuinte de não ser tributado fora dos limites 

legais e constitucionais previamente fixados pelo sistema jurídico.  

Outra situação jurídica subjetiva ativa mencionada com muita frequência 

pela Dogmática é o chamado “direito potestativo”. Nas relações jurídicas compostas 

por direitos potestativos, a qualificação das condutas se dá de forma a permitir que o 

sujeito ativo da relação interfira na esfera jurídica
106

 do sujeito passivo, 

constituindo, modificando ou extinguindo relações jurídicas, sendo este o elemento 

finalístico caracterizador desta espécie de situação jurídica subjetiva.  

Sobre o conteúdo do dever jurídico contido nesta espécie de relação jurídica, 

anota LOURIVAL VILANOVA: 

 

“O titular passivo na relação de direito potestativo não tem dever a prestar, pois fica 

reduzido à posição de sujeição. Suporta os efeitos jurídicos do exercício de poderes 

de seu titular, que por ato unilateral, só por si, é capaz de provocar constituição, 

modificação ou desconstituição de relações jurídicas.”
107

  

 

Assim, o direito de constituir o crédito tributário (constitutivo), o direito de 

demandar, o direito de escolha nas obrigações alternativas (modificativos); o direito 

à anulação do ato constitutivo do crédito tributário e o direito de compensar 

(extintivos) são alguns exemplos de direitos potestativos. 
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“O complexo de relações jurídicas que fazem com que se seja titular de algo, com um próprio e 

determinado objeto, sugere a imagem de uma esfera na qual o sujeito é o centro, e ao qual convergem as 

várias relações. Mais especificamente, entende-se por esfera jurídica o conjunto das relações jurídicas de que 

uma pessoa é titular”. André Fontes. A pretensão como situação jurídica subjetiva, p. 115. 
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No mais das vezes, a violação havida no âmbito da relação jurídica 

potestativa ocorre por meio de óbices ao seu exercício, do qual decorre o interesse 

processual do titular à tutela jurisdicional apta à sua realização. É exatamente o caso 

da tutela anulatória de débito fiscal, cujo objeto é a efetivação do direito potestativo 

do contribuinte à desconstituição do ato constitutivo do crédito tributário 

irregularmente emanado da autoridade competente. 

Em Direito Tributário, o estudo das relações jurídicas tem como foco 

principal as relações jurídico-tributárias prestacionais (obrigação tributária 

principal, relações jurídicas tributárias instrumental e sancionatória). Estas, 

admitimos, constituem o núcleo das atividades impositivas tributárias. Tais 

relações, entretanto, são precedidas por outras relações jurídicas que, dentre outras 

coisas, determinam suas próprias existências (vide a relação jurídica em que se situa 

o direito de lançar) e, quase sempre, sucedidas por outras que determinarão suas 

eficácias (como é o caso da relação jurídica de responsabilidade).  

LOURIVAL VILANOVA, ressaltando a importância de não se restringir o 

estudo das relações jurídicas às relações ditas prestacionais, ensina que: “É na 

estrutura de relações jurídicas que se verificam direitos subjetivos em sentido 

técnico-estrito, poderes ou faculdades, direitos potestativos, direitos relativos e 

direitos absolutos, direitos materiais e processuais. Restringir a relação jurídica ao 

caso dos direitos subjetivos, em sentido restrito, não se compadece com o conceito 

de relação e com o conceito de relação jurídica”
108

. Daí a importância de estender 

e aprofundar o estudo das relações jurídicas nas suas mais diversas formas de 

manifestação.  

São várias as relações e situações jurídicas subjetivas (direitos subjetivos em 

sentido amplo) que permeiam o percurso de positivação do direito tributário. Não 

pretendemos, neste momento, enumerá-las de forma exaustiva, mas tão somente 

destacar a importância da tomada de consciência a respeito de suas particularidades, 

pois estas (particularidades) estão diretamente ligadas à natureza específica de cada 
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um dos conflitos tributários e, consequentemente, das técnicas jurisdicionais de 

composição e reparação dos direitos subjetivos violados (tutelas jurisdicionais). 

Cada uma das diferentes espécies de direito subjetivo representa uma técnica 

específica de regulação da conduta, motivo pelo qual a forma de violação e, 

principalmente, de reparação, inclusive a jurisdicional, são diferentes. Tal 

circunstância, queremos crer, reforça a premissa de que não se pode analisar as 

questões atinentes ao fenômeno processual sem que se tenha em mira as 

peculiaridades relativas a espécie de direito subjetivo material violado que serve de 

pretexto ao exercício da atividade jurisdicional. 

 

2.5. Ações tributárias: definição do conceito 

 

Os cortes analíticos perpetrados neste plexo normativo que materializa o 

“instituto da ação”, realizados no Capítulo anterior (item 1.1) com o intuito de 

enumerar as várias acepções em que o termo é usado pelos textos jurídicos 

positivos, ser-nos-ão muito úteis na identificação do sentido adequado do termo 

(ação) nas circunstâncias em que este estiver qualificado pelo adjetivo “tributária”.  

A pergunta a ser posta neste momento é: em que sentido (dentre aqueles 

propostos no Capítulo I, item 1.1) é possível falarmos em ações tributárias? 

Há, conforme mencionamos anteriormente, sentidos do termo “ação” que 

referem normas jurídicas processuais cuja eficácia independe de qualquer conteúdo 

jurídico-material. Assim, a ação, enquanto direito (constitucional) de se dirigir ao 

Judiciário para dele exigir a concessão de tutela jurisdicional que componha o 

conflito concretamente deduzido é conceito que prescinde de qualquer referência  

ao direito material controvertido. 

Dessa maneira, qualquer vinculação do termo “ação”, no sentido acima 

definido, a uma adjetivação jurídico-material será inadequada, não havendo que se 

falar, portanto, em tipificação dos direitos constitucionais de petição e à prestação 
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jurisdicional, já que para propor ação (exercitar o direito de ação-petição) e obter 

uma resposta do órgão jurisdicional (exercício do dever de prestação jurisdicional), 

não é necessário ser titular do direito afirmado. 

E aqui vale a advertência de CASSIO SCARPINELLA BUENO: 

 

“Não obstante as considerações apresentadas nos parágrafos anteriores, 

rigorosamente falando – mais ainda na perspectiva da análise da matéria adotada 

neste Curso –, não há “ações” variáveis em cada uma destas classes. O que há, 

propriamente, é tutela jurisdicional: tutela jurisdicional que faz as vezes do que 

tradicionalmente foi designado por “conhecimento” (e suas variantes: declaração, 

constituição e condenação), “execução” e “cautelar” (v., em especial, o n. 8.5.6 do 

Capítulo 1, supra). 

(...)  

(...)“ação” só pode ser entendida como direito subjetivo público de provocar o 

exercício da função jurisdicional e de atuar ao longo deste exercício.”
109

  

 

O mesmo não pode ser dito, no entanto, sobre os atos concretos por meio dos 

quais o direito constitucional de ação é exercido, atos estes que, conforme 

anotamos, têm sua disciplina veiculada nos diplomas normativos 

infraconstitucionais, especialmente no regime geral de direito processual (Código 

de Processo Civil).  

Neste específico contexto, parece-nos importante deixar anotado que, a 

despeito da importância central do conceito (constitucional) de “ação” como direito 

subjetivo público para a processualística, o sentido do termo (“ação”) que é mais 

utilizado pelos textos jurídico-positivos, em especial pelo CPC/2015, é aquele que 

vincula o vocábulo à noção de demanda, isto é, ao ato processual inicial 

desencadeador da atividade jurisdicional. 

Essa circunstancia também não escapou à análise de CASSIO 

SCARPINELLA BUENO: 
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“Por fim, mas não menos importante neste particular – até para justificar, de vez, o 

constante uso de aspas quando utilizadas – as expressões empregadas pelo próprio 

Código de Processo Civil, em especial no seu Livro IV (“ação de consignação em 

pagamento”; “ação possessória” e “ação monitória”, por exemplo) têm de ser 

entendidas da mesma forma. Elas têm sentido muito mais linguístico do que 

técnico. Elas, nominalmente, são expressões atécnicas e acientíficas. 

Rigorosamente, elas não podem pretender que uma “ação” seja de “consignação em 

pagamento” ou “possessória” ou “monitória” 

(...) 

Contudo, como elas, a exemplo das já destacadas acima e de centenas de outras, 

representam suficientemente realidades jurídicas, não há mal nenhum em emprega-

las, mas ainda no dia-a-dia do foro. O que basta, para o estudo científico, é entender 

o que está por trás de sua nomenclaratura, forjada em outros tempos mas, vale 

repetir, suficientemente expressiva do ponto de vista da linguagem e, portanto, da 

comunicação.”
110

 

 

A despeito disso, é inegável o vínculo existente entre os dois sentidos do 

termo “ação”, pois se de um lado temos a verdadeira expressão de um “direito 

subjetivo público” exercido contra o Estado, para dele exigir a prestação de tutela 

jurisdicional; de outro (lado) temos o próprio ato que materializa o exercício (não 

total, mas principal) desse direito. 

Ocorre que, diferentemente do direito subjetivo público que serve de pretexto 

para sua própria existência, a ação-demanda, na condição de ato jurídico processual 

concreto, tem, por definição legal (art. 337, § 2º, do CPC/2015), vínculo direto com 

a relação jurídica de direito material controvertida, pois é ela (demanda) a 

responsável pela constituição (formulação) da lide (em sentido jurídico – Capítulo 1 

- item 1.4). 

Isso porque os chamados elementos da ação (demanda) – partes, causa de 

pedir e pedido – referem diretamente os aspectos objetivos e subjetivos do próprio 

direito material tido por violado. 

Nesse contexto, cremos que a acepção do termo “ação” que deve ser adotada 

na interpretação da expressão “ação tributária” é aquela que refere o ato concreto 
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por meio do qual o contribuinte exerce seu direito constitucional de ação-petição, 

que se confunde, aliás, com a noção de demanda (ação-demanda).  

A opção se dá, em primeiro lugar, em razão de os conceitos relativos às duas 

outras acepções (ação-resposta e ação-tutela) guardarem similaridade com a noção 

de “tutela jurisdicional”, expressão esta que, em tempos atuais, vem sendo utilizada 

com maior frequência pelos textos jurídicos positivos e doutrinários para designar o 

ato concreto final do processo, por meio do qual a autoridade jurisdicional cumpre 

com seu dever funcional e põe fim ao conflito deduzido.  

Por se referir à forma de concretização de um direito subjetivo absoluto, que 

regula diretamente a conduta do agente provocador (poder-faculdade de dirigir-se 

ao órgão judicial), a ação-demanda traduz, com maior precisão, algo que realmente 

se encontra sob total disponibilidade do cidadão, isso para não falar no fato de ser 

essa a acepção do termo mais usada na práxis jurídica. 

Além disso, é o ato de provocação (ação-demanda) que tem o condão de 

desencadear a atividade jurisdicional (princípio do dispositivo), não havendo que se 

falar, por esse motivo, em prestação jurisdicional sem que seja verificada a 

demanda concretamente deduzida pelo titular do direito constitucional de ação-

petição. 

Note-se que é somente por meio da análise do conteúdo da ação-demanda, 

isto é, de seus elementos identificadores – para usarmos a linguagem do legislador 

processual (partes, causa de pedir e pedido – art. 337, § 2º, do CPC/2015) –, que se 

tem acesso ao próprio direito material controvertido, não sendo incorreto afirmar 

que o fato jurídico conflituoso se confunde com o próprio conteúdo da demanda. 

Daí, também, a conveniência de adotarmos esta acepção como a mais adequada à 

interpretação da expressão “ação tributária”. 

Pensamos ser conveniente, neste instante, até para que não haja dúvidas 

sobre o que realmente pretendemos expressar, fazer uma breve elucidação de índole 

teórico-geral. Quando falamos em ato de provocação – ação-demanda –, 

pretendemos referir o ato-norma (enunciado-enunciado) veiculado no ato-fato 
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(enunciação-enunciada) designado por petição inicial (veículo introdutor da ação-

demanda). Os elementos da ação perfazem, portanto, o conteúdo (sentido) dos 

enunciados constantes de um específico veículo normativo, qual seja: a petição 

inicial. 

Posto isso, parece-nos ser possível definir “ação tributária” como o ato-

norma constitutivo do fato jurídico tributário conflituoso (antecedente), que impõe à 

autoridade jurisdicional o dever jurídico (obrigação) de desencadear os 

subsequentes atos jurisdicionais que darão azo à produção do ato final responsável 

pela composição da lide tributária, constituída e delimitada pelo autor no ato inicial 

de provocação. 

Sob esta óptica, ter-se-á ação tributária quando um dos sujeitos de uma dada 

relação jurídica tributária se dirigir ao Judiciário (parte ativa – autor) para afirmar 

uma situação conflituosa (causa de pedir) e deduzir a pretensão (pedido) que 

entender adequada para suplantar os efeitos do ato violador perpetrado pelo outro 

sujeito da relação jurídico-tributária (parte passiva – réu).  

 

2.5.1. Classificação das ações tributárias 

 

Assumimos, no tópico anterior, os elementos identificadores das ações 

(demandas) como os caracteres a serem tomados na definição do conceito de “ação 

tributária”, visto que são eles os elementos constitutivos da própria conflituosidade 

tributária. Pelo mesmo motivo, são eles – os elementos identificadores da demanda 

– os critérios adequados à elaboração do esquema classificatório das ações 

tributárias.  

Assim, o primeiro elemento a ser considerado é aquele que reflete o aspecto 

subjetivo da demanda, isto é, as partes. No âmbito das ações tributárias, a posição 

de parte, já o vimos, é ocupada, necessariamente, pelos dois sujeitos da relação 

jurídico-tributária, Fisco e contribuinte, e, sob este ponto de vista, a definição da 

espécie de ação tributária dependerá da identificação do sujeito propositor da ação 
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(autor), por ser ele o responsável pela constituição da demanda (critério da 

iniciativa). Sob esta ótica, temos de um lado as (i) ações tributárias antiexacionais, 

assim entendidas como aquelas de iniciativa do contribuinte; e, do outro, as (ii) 

ações tributárias exacionais, de iniciativa do Estado-Fisco. 

A causa de pedir, na condição de segundo elemento identificador da ação, 

determinará a divisão das duas classes acima referidas. Considerando a diversidade 

de direitos subjetivos tributários (causas de pedir remotas), centraremos nossas 

atenções sobre o aspecto próximo da causa de pedir, isto é, a lesão ou ameaça de 

lesão a direito. Por este ângulo, as ações tributárias podem ser divididas em (i) 

ações tributárias preventivas, fundadas na ameaça de lesão a direito subjetivo, e (ii) 

ações tributárias repressivas, fundadas na efetiva lesão a direito subjetivo. 

Por fim, o terceiro elemento da ação, o pedido, será utilizado na fixação do 

último conjunto de subclasses. Identificaremos, então, quatro subclasses de ações 

tributárias: (i) ações tributárias declaratórias; (ii) ações tributárias constitutivas 

(negativas); (iii) ações tributárias condenatórias; (iv) as ações tributárias executivas 

(em sentido estrito). 

Importante advertir que este último critério classificatório, que diz respeito 

ao conteúdo da pretensão deduzida, é objeto de diversas controvérsias doutrinárias 

que, neste momento, não serão objeto de enfrentamento. É que o problema das 

espécies de pretensão se confunde com a questão das espécies de tutela 

jurisdicional, visto que a primeira (pretensão) determina o conteúdo da segunda.  

Importa, neste momento, assumirmos uma premissa, qual seja: não há que se 

falar em eficácia das ações (atributo próprio às tutelas jurisdicionais que delas 

decorrem), mas apenas em conteúdo das ações (demandas), de maneira que os 

conteúdos possíveis dos pedidos deduzidos nas ações (demandas) tributárias são 

aqueles que referimos no parágrafo anterior. 

Com efeito, para estruturarmos nosso esquema classificatório, tomamos as 

ações tributárias na condição de classe universal, assim entendida como o conjunto 

de todas as ações tributárias. Na primeira operação, usamos o critério da iniciativa 
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(autor da ação – parte ativa) para realizar a primeira operação de divisão, a partir do 

qual obtivemos as subclasses “ações tributárias antiexacionais” e “ações tributárias 

exacionais”.  

A segunda operação de divisão, efetuada nas subclasses obtidas na primeira 

operação, foi realizada tomando-se como critério de referência o segundo elemento 

da ação, isto é, a causa de pedir (próxima – lesão ou ameaça de lesão), a partir da 

qual identificamos o segundo conjunto de subclasses: as ações tributárias 

preventivas e as ações tributárias repressivas. 

Por fim, em nova operação de divisão lógica, lançamos mão do terceiro 

elemento da demanda, o pedido, para obtermos o último grupo de subclasses: o das 

ações tributárias declaratórias (ação declaratória negativa e mandado de segurança 

preventivo), constitutivas (ação anulatória de débito fiscal e mandado de segurança 

repressivo), condenatórias (ação de repetição do indébito tributário) e executivas 

stricto sensu
111

 (ação executiva fiscal e execução contra a Fazenda Pública), 

identificando, então, as ações tributárias em espécie relacionadas a cada uma das 

subclasses. 

 

2.6. As ações tributárias no contexto do processo de positivação do direito 

tributário  

 

As competências constitucionais tributárias, responsáveis pela delimitação 

formal e material da atividade impositiva atribuída aos Entes Políticos 

constitucionais (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), não têm o condão 

de, por si sós, dar nascimento à obrigação tributária necessária a compelir o cidadão 

a dispor de parcela de seu patrimônio em favor do Estado. Para tanto, é 

                                                 
111

 A classificação proposta não se restringe às ações sujeitas ao chamado processo de conhecimento. 

Portanto, quando falamos em ações executivas queremos referir aquelas produzidas em processos de 

execução, neste caso, em se tratando de questões tributárias, os processos de execução fiscal e execução 

contra a Fazenda Pública. Daí falarmos em pretensão executiva stricto sensu, que nada tem a ver com a 

chamada pretensão executiva lato sensu a que se refere a Dogmática clássica de Direito Processual. 
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imprescindível que as referidas competências sejam efetivamente exercidas, por 

meio da instituição das regras de incidência tributária responsáveis por selecionar, 

em suas hipóteses normativas, as materialidades (eventos/fatos sociais) que 

fundamentarão sua incidência, e, em seus consequentes, os sujeitos de direito 

capazes de compor o liame jurídico obrigacional (obrigação tributária em sentido 

estrito).  

A mera instituição da regra-matriz de incidência tributária, por sua vez, 

também não é suficiente para fazer nascer o vínculo obrigacional. A obrigação 

tributária só restará efetivamente concretizada no âmbito das normas concretas e 

individuais produzidas pelos atos de aplicação aptos a verter, em linguagem jurídica 

competente, os eventos sociais juridicamente relevantes, constituindo os fatos 

jurídicos tributários necessários e suficientes à instauração da relação jurídico-

tributária em sentido estrito, de sorte que, somente neste momento, poder-se-á falar 

em direito subjetivo de crédito e dever jurídico de débito tributários.  

Por fim, o ato derradeiro deste percurso de concretização normativa é, 

justamente, aquele perpetrado pela conduta de cumprimento do dever jurídico 

tributário imposto ao contribuinte, responsável por dar cabo à obrigação tributária. 

A esta série de atos de aplicação, iniciada com o exercício das competências 

constitucionais tributárias, mediada pelos atos de aplicação das regras de incidência 

constitutivos dos fatos e das relações jurídico-tributárias obrigacionais e culminada 

pelo ato de cumprimento da obrigação tributária, dá-se o nome de processo de 

positivação do direito tributário
112

. 

Em um mundo ideal, toda competência legislativa tributária seria exercida 

nos estritos termos fixados pela Constituição Federal. Do mesmo modo, qualquer 

ato de aplicação das regras de incidência ocorreria nos exatos limites delineados 

pela moldura normativa que lhe é correspondente. Por fim, como decorrência dessa 

correção normativa, toda obrigação tributária seria extinta pelo pagamento 

espontâneo. 

                                                 
112

 Carvalho, Paulo de Barros. Direito Tributário, Fundamentos Jurídicos da Incidência, passim. 
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Esse mundo utópico, sabemos todos, não existe. Aliás, é a própria 

impossibilidade de um sistema normativo exclusivamente primário plenamente 

eficaz, que fosse observado consensualmente por todos os seus destinatários, a 

razão de ser dos sistemas normativos processuais (secundários), cujo escopo, 

reafirmamos, é garantir a eficácia dos sistemas primários por meio dos instrumentos 

normativos “sancionadores” das condutas que, eventualmente, estejam em 

desacordo com as normas de direito material. 

Não por outro motivo, é comum que as normas que disciplinam a dinâmica 

de aplicação do direito tributário deixem de ser, em algum momento, observadas 

pelos seus destinatários, fazendo nascer, então, os conflitos tributários, cuja 

composição dar-se-á, no mais das vezes, por meio dos instrumentos processuais 

previstos no sistema jurídico-processual. 

Para que possamos tratar da relação existente entre o processo de positivação 

do direito tributário e o surgimento das lides tributárias, faz-se necessário, neste 

momento, retomarmos algumas das premissas firmadas em passagens anteriores.  

Só há de se falar em conflitos tributários no plano das relações jurídicas 

situadas nos consequentes das normas concretas e individuais. Isso não quer 

significar, no entanto, que os conflitos tributários só ocorram no âmbito das relações 

jurídico-tributárias em sentido estrito (obrigações tributárias), pois, conforme 

destacamos anteriormente, existem outras espécies de relações e situações jurídicas 

subjetivas (direitos subjetivos em sentido amplo) que permeiam todo o percurso de 

positivação do direito tributário, dentre elas aquelas em que se encontram o direito 

subjetivo (absoluto) de ser tributado nos estritos limites fixados pela Constituição 

Federal e pela Lei tributária; o direito subjetivo (potestativo) de constituir o crédito 

tributário; o direito subjetivo (potestativo) à anulação do crédito ilegitimamente 

constituído, e o direito subjetivo (prestacional) à restituição do tributo pago 

indevidamente. 

Além disso, afirmamos que a cada espécie de direito subjetivo tributário 

violado corresponde uma pretensão processual adequada à produção da tutela 
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jurisdicional apta à sua reparação. E a isso acrescentamos: a pretensão, na condição 

de elemento da ação-demanda, perfaz um importante critério de classificação das 

ações tributárias, de sorte que se a pretensão deduzida é de anulação do débito 

fiscal, por exemplo, a ação tributária a ela correspondente é a ação anulatória de 

débito fiscal. 

Retomando o raciocínio, cabe agora atestar que a manifestação de cada um 

desses direitos subjetivos tributários (absolutos, potestativos e prestacionais) e de 

suas correlatas contingências patológicas mantém vínculo direto com o momento 

em que se encontra o percurso de positivação do direito material tributário, ou seja, 

cada espécie de conflito tem seu momento e lugar especificamente delimitados no 

percurso de positivação do direito tributário. 

Pois bem. Se (i) cada espécie de direito subjetivo tributário violado (conflito) 

tem sua existência vinculada a um momento específico do processo de positivação; 

e, ainda, (ii) se é a natureza do direito subjetivo violado que determina a ação 

tributária a ser deduzida em juízo, podemos concluir que (iii) a identificação da 

ação tributária adequada à composição dos conflitos tributários é determinada pelo 

momento em que se encontra o processo de positivação do direito material 

tributário. 

Assim, parece-nos correto afirmar que à violação dos direitos subjetivos 

tributários próprios a cada etapa do processo de positivação corresponde uma 

específica ação tributária apta a instar a produção da tutela jurisdicional adequada a 

dirimir os conflitos havidos entre Fisco e contribuinte.  

O direito absoluto de ser tributado nos limites (constitucionais e legais) 

fixados pelo sistema se encontra no topo da cadeia de positivação do direito 

tributário e tem como fato jurídico necessário e suficiente à sua existência a mera 

circunstância de ser contribuinte de um determinado imposto. Trata-se de um direito 

subjetivo que impõe o dever do Estado-administração de se abster da cobrança do 

tributo fora dos moldes normativos previamente delimitados pelo ordenamento. A 

mera possibilidade normativa (instituição de regra-matriz de incidência 
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inconstitucional, por exemplo) de se exigir do contribuinte tributo indevido, 

portanto, já pressupõe a instauração da conflituosidade, visto que tal situação perfaz 

uma evidente ameaça de lesão ao referido direito subjetivo. 

A conflituosidade verificada no âmbito dessa espécie de direito subjetivo só 

pode ser sanada por meio de instrumentos processuais (ações) que tenham o condão 

de instar, preventivamente, o Estado-juiz a produzir uma específica tutela 

jurisdicional dotada da capacidade de evitar que a lesão efetivamente ocorra. Para 

tanto, o sistema jurídico processual prevê dois instrumentos processuais aptos à 

obtenção da necessária e adequada tutela preventiva: (i) a ação declaratória de 

inexistência de relação jurídico-tributária; e (ii) o mandado de segurança 

preventivo
113

.  

Note-se que a relação jurídica a ser “declarada inexistente”, neste caso, não é 

a relação jurídico-tributária em sentido estrito (obrigação tributária), mas sim a 

relação jurídica na qual se encontra o direito subjetivo potestativo da Fazenda 

Pública de constituir o débito pelo lançamento. É sobre ela que recai a crise de 

incerteza que subjaz à tutela declaratória negativa em matéria tributária. 

A produção do ato constitutivo do fato jurídico e da correlata relação 

jurídico-tributária marca o início da fase seguinte do percurso de positivação. A 

constituição do crédito tributário sem a observância dos parâmetros normativos 

(legais e constitucionais) perfaz fato jurídico necessário e suficiente ao nascimento 

do direito subjetivo (potestativo) à anulação do débito ilegitimamente constituído, 

cabendo ao contribuinte, neste momento, deduzir a adequada pretensão que 

acarretará a produção da tutela jurisdicional apta a realizar seu direito subjetivo. Há, 

também nesta fase, dois instrumentos processuais capazes de desconstituir o ato 

jurídico ilegítimo: (i) a ação anulatória de débito fiscal; e (ii) o mandado de 

segurança repressivo. 

                                                 
113

 Não é o caso de, neste momento, entrarmos em detalhes a respeito das características procedimentais e 

eficaciais dos mencionados instrumentos processuais. Importante, agora, delimitarmos o momento adequado 

ao seu manejo, segundo a fase em que se encontra o processo de positivação do direito tributário. 
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Note-se que em ambas as situações acima descritas, as relações jurídico-

tributárias conflituosas dizem com o direito subjetivo absoluto de não ser tributado 

e o direito subjetivo potestativo à anulação do débito. Tais relações assumem, 

respectivamente, a condição de causas de pedir remotas das ações declaratória 

negativa e anulatória do débito fiscal. A relação jurídico-tributária em sentido 

estrito (obrigação tributária), por sua vez, em ambos os casos, é o mero resultado do 

ato de violação, perfazendo, portanto, causa de pedir próxima (fato do 

descumprimento) das referidas ações tributárias. 

O marco seguinte do processo de positivação é aquele que, ordinariamente, 

seria o responsável pelo encerramento do ciclo, isto é, o ato de cumprimento da 

obrigação tributária (pagamento). Pressupondo que não haja qualquer irregularidade 

na cobrança, deverá o sujeito passivo da obrigação tributária realizar seu dever 

jurídico de adimplir o crédito.  Cabe lembrar, no entanto, que a relação jurídico-

tributária (obrigação tributária dita “principal”) na qual está contida o dever jurídico 

de levar aos cofres públicos o montante devido a título de tributo pressupõe a 

relação jurídica conversa consubstanciada pelo direito subjetivo de adimplemento 

do crédito
114

.  

Daí que, se o sujeito passivo da obrigação tributária, titular do dever jurídico 

e, consequentemente, do direito subjetivo de adimplir o tributo
115

, encontrar 

quaisquer óbices à realização de sua conduta (dúvida quanto ao sujeito passivo ou 

ilegítima recusa ao recebimento do crédito), terá ele interesse processual 

(necessidade) para buscar no Poder Judiciário a tutela jurisdicional apta a livrá-lo do 

encargo. Trata-se de um específico conflito de interesses verificado na relação 

jurídico-tributária em sentido estrito (causa de pedir remota), qualificado pelo óbice 

ilegítimo ao cumprimento da obrigação (causa de pedir próxima). Neste caso, o 

instrumento processual adequado à composição da conflituosidade é a chamada 

ação de consignação em pagamento (art. 164 do Código Tributário Nacional). 

                                                 
114

 Trata-se, em verdade, de uma condição lógico-deôntica: a obrigação de fazer algo implica a permissão 

para fazê-lo. 

115
 Tomado, aqui, como sinônimo de prestação a ser cumprida – objeto da obrigação tributária. 
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O pagamento, dissemos há pouco, assume a condição de ato derradeiro do 

processo de positivação. Essa afirmação, advertimos, deve ser interpretada no 

contexto de aplicação das normas direta ou indiretamente voltadas ao recolhimento 

do crédito tributário.  

Explicamos. Muito embora o sistema jurídico tributário se volte a disciplinar 

e controlar todas as condutas relativas à instituição, cobrança e arrecadação de 

tributos, o controle da legalidade deste conjunto de atividades não ocorre, 

exclusivamente, a priori, isto é, não está restrito aos momentos que antecedem o ato 

de cumprimento da obrigação tributária. Existe, também, a possibilidade de que o 

controle de legalidade da atividade impositiva do Estado seja realizado após a 

extinção da obrigação tributária, ou seja, por meio de regras que determinam a 

reparação de eventual dano causado ao contribuinte em decorrência da instituição e 

cobrança ilegítima de tributos. 

Nesse sentido, se a instituição indevida de norma tributária de incidência 

implica a constituição indevida de obrigação tributária, o ato de cumprimento desta, 

o pagamento, também será indevido. Tem-se, portanto, o pagamento indevido como 

fato jurídico necessário e suficiente ao nascimento de outra relação jurídica 

tributária, qual seja: a relação de indébito tributário (art. 165 do Código Tributário 

Nacional), relação esta que vincula, em polos opostos aos da obrigação tributária, os 

mesmos sujeitos da obrigação tributária, impondo ao sujeito-contribuinte o direito 

subjetivo à devolução dos valores pagos indevidamente, e ao sujeito-fisco, o dever 

jurídico de restituí-los. 

Os conflitos havidos no âmbito da relação jurídica de indébito ocorrem de 

forma similar àquele que se dá no âmbito da obrigação tributária, ou seja, pelo não 

adimplemento espontâneo (independentemente de prévio protesto, nos termos do 

art. 165 do Código Tributário Nacional) do dever de restituir os valores pagos 

indevidamente. Para a composição dessa espécie de conflituosidade o sistema 

jurídico processual estabelece outros dois instrumentos: a ação de repetição do 

indébito tributário e a ação declaratória do direito de compensar, ambas fundadas, 

em última instância, no inadimplemento (causa de pedir próxima) da relação 
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jurídica de indébito (causa de pedir remota), diferençando-se, tão somente, pela 

pretensão deduzida.
116

  

Até o momento, todas as patologias descritas nos parágrafos anteriores dizem 

respeito, exclusivamente, a atos de violação a direitos subjetivos do contribuinte. 

Ocorre, no entanto, que o Estado-fisco também é titular de vários direitos subjetivos 

verificados no âmbito do processo de positivação do direito tributário. O primeiro 

deles é o direito potestativo de constituir o crédito tributário, cuja violação é, 

pragmaticamente, de difícil verificação, sendo quase inimaginável a possibilidade 

de se obstar a constituição do crédito tributário. Por esse motivo, não há que se 

cogitar da possibilidade de haver interesse do Estado-fisco de se dirigir ao Poder 

Judiciário para, preventivamente (antes da constituição do crédito)
117

, garantir a 

realização de seus direitos. 

Assim, o principal direito subjetivo atribuído ao Estado-fisco é justamente 

aquele que é inerente à sua condição de sujeito ativo da relação jurídico-tributária 

em sentido estrito: o direito ao crédito tributário. 

Não é difícil inferir que a violação do direito subjetivo de crédito ocorre por 

meio do inadimplemento da obrigação, de maneira que a tutela jurisdicional 

relacionada a esta espécie de conflituosidade terá por objeto, necessariamente, a 

realização do crédito tributário.  

A mera ocorrência do inadimplemento no plano da facticidade social, no 

entanto, não é suficiente para habilitar o sujeito ativo da obrigação tributária a 

                                                 
116

A ação declaratória do direito de compensar também pode estar fundada, exclusivamente, em dúvida 

quanto ao direito à compensação, ou seja, é possível que a Fazenda Pública reconheça a existência do 

indébito tributário mas resista à possibilidade de compensá-lo. Neste caso, a causa de pedir da ação 

declaratória não será a relação de indébito, mas a própria relação jurídica do direito (potestativo) de 

compensar o valor pago indevidamente. 

117
 Há, em verdade, uma única exceção a essa regra, que é aquela prevista no art. 1º, parágrafo único, da Lei 

8.397/92, que disciplina a medida cautelar fiscal, in verbis:  

“Art. 1º. O procedimento cautelar fiscal poderá ser instaurado após a constituição do crédito, inclusive no 

curso da execução fiscal da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e 

respectivas autarquias. 

Parágrafo único. O requerimento da medida cautelar, na hipótese dos incisos V, b, e VII, do art. 2º, 

independe de prévia constituição do crédito tributário.” (g.n.) 
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pleitear junto ao Poder Judiciário a tutela jurisdicional realizadora de seu direito 

subjetivo de crédito. Faz-se necessário, ainda, que seja produzido outro ato jurídico, 

que será o responsável por verter em linguagem jurídica competente o fato do 

inadimplemento, atribuindo à obrigação tributária a presunção de liquidez, certeza e 

exigibilidade. 

Diferentemente dos direitos subjetivos prestacionais de titularidade do 

contribuinte (como o direito à restituição do tributo pago indevidamente), a 

constituição do fato do inadimplemento da obrigação tributária se dá pela via 

administrativa, não havendo, em regra
118

, necessidade de buscar judicialmente os 

meios (tutela condenatória) necessários à realização do direito violado (via tutela 

executiva). 

O ato de inscrição do débito em dívida ativa, portanto, é emanado em 

substituição àquele que, ordinariamente, daria cabo ao processo de positivação, isto 

é, o pagamento. Trata-se, portanto, do último ato de aplicação do ciclo 

concretizador praticado sem a interferência direta do Poder Judiciário. A partir 

desse momento, a realização do direito subjetivo do sujeito credor dar-se-á, 

exclusivamente, no âmbito jurisdicional. 

Inadimplida a obrigação e inscrito o débito em dívida ativa extrai-se, então, 

aquele que é o documento habilitado a permitir que o sujeito ativo da obrigação 

tributária se socorra do Poder Judiciário para solicitar a realização de seu direito de 

crédito: a certidão de dívida ativa. Referido documento, por definição legal (art. 

784, inciso VII, do CPC/2015), possui status de título executivo extrajudicial, 

viabilizando o ingresso em juízo do sujeito credor (Fazenda Pública) por meio de 

instrumento processual especificamente destinado a realização forçada do crédito 

fazendário: a ação executiva fiscal. 

Conquanto seja certo que o processo executivo fiscal, dada a presunção de 

liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação tributária a ser realizada, prescinda de 

                                                 
118

 Falamos “em regra”, pois a exeqüibilidade de algumas espécies tributárias, cuja cobrança é atribuída, em 

regime de parafiscalidade, a pessoas jurídicas de direito privado, deve ser constituída pela via jurisdicional 

(tutela condenatória). 
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juízo cognitivo a respeito do direito material controvertido, fato é que a referida 

presunção poderá, ainda, ser afastada por meio de dois outros instrumentos 

processuais postos à disposição do contribuinte. São eles: a exceção de pré-

executividade e os embargos à execução. 

Eventual insucesso do contribuinte em afastar a cobrança, neste momento, 

implicará a prática dos atos jurisdicionais expropriatórios de seu patrimônio, 

tendentes à obtenção dos valores necessários à realização do crédito tributário, 

circunstância em que, pela via jurisdicional, o sistema jurídico tributário atingirá 

seus escopos sociais. 

Verifica-se, portanto, que não existem dois ciclos de positivação autônomos 

ou independentes, um relativo ao sistema jurídico-processual e outro concernente ao 

sistema jurídico-material, ao contrário, o ciclo de concretização do sistema 

secundário integra a própria dinâmica do processo de positivação do direito material 

(in casu, o tributário). Aliás, dá mera análise dos conteúdos normativos dos atos 

inicial (ação) e final (tutela) do processo jurisdicional é possível concluir que o 

fenômeno processual se inicia e se extingue sob o pretexto da efetiva concretização 

do direito material. 

Nesse universo, o processo jurisdicional se apresenta como a face patológica 

do ciclo de positivação do direito material tributário. Se o direito não se realiza 

(socialmente) pelas vias ordinárias e consensuais, então o processo jurisdicional 

atua para realizá-lo por meios coercitivos. Seu objetivo é, em primeira e última 

instância, dar plena efetividade ao sistema jurídico primário. 

Direito material e direito processual, portanto, mantém vínculo reflexivo, em 

que o primeiro ingressa no espectro normativo do segundo sob o pretexto da 

violação, para, ao final, regressar à região material das condutas intersubjetivas sob 

a forma de ato-norma realizador, num movimento que, noutra oportunidade
119

, 

chamamos de “causalidade circular”.  
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 Rodrigo Dalla Pria. “O direito ao processo”. In: (Coord. Paulo Cesar Conrado) Processo tributário 

analítico, p. 42. 
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2.7. Sujeição passiva e legitimidade ad causam nas ações tributárias 

 

As relações jurídico-tributárias em sentido estrito, situadas nos supostos das 

normas individuais e concretas que documentam as incidências tributárias, são 

compostas por dois polos – ativo e passivo – nos quais figuram os dois sujeitos de 

direito titulares daquelas situações jurídicas subjetivas (direito subjetivo e dever 

jurídico) próprias às relações prestacionais. 

São justamente essas relações jurídicas que, ao serem violadas (por quaisquer 

dos sujeitos de direito que as compõem), dão ensejo à dedução das demandas 

tributárias, acima referidas. Daí falar-se em “conflituosidade tributária”, que nada 

mais é que a própria relação jurídico-tributária em “linguagem de patologia”
120

, 

afirmada no bojo das ações tributárias. 

Pois bem. A concretização do fato jurídico tributário e a consequente 

individualização dos sujeitos que compõem as relações jurídico-tributárias se dá 

mediante a formalização da incidência da regra-matriz própria da cada uma das 

exações constitucionalmente previstas e efetivamente instituídas por cada uma das 

Pessoas Políticas tributantes, mediante observância estrita daquilo que, a teor do 

que dispõe o art. 146 da Constituição Federal, é de competência de Lei 

Complementar da União. 

Dentre o rol de matérias adstritas à Lei Complementar estão aquelas que 

dizem, justamente, com a sujeição passiva (art. 146, inciso III, alínea “a”, da CF), 

isto é, aqueles enunciados que condicionam a formulação, por parte dos Entes 

tributantes, do critério pessoal das regras-matrizes de incidência tributária. 

O Código Tributário Nacional, em seus artigos 121
121

 e seguintes, cumpre a 

função de estabelecer a tipologia normativa a ser seguida pelos Entes Políticos 

                                                 
120

 Na feliz expressão de Paulo Cesar Conrado. Processo Tributário, p 14. 

121
 Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou 

penalidade pecuniária. 

Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se: 

I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador; 



 

106 

 

tributantes no que diz respeito à fixação das “espécies” de sujeitos que ocuparão o 

polo passivo das relações jurídico-tributárias próprias a cada um dos tipos 

tributários previstos no texto constitucional. 

Com efeito, muito embora a disciplina geral atinente à sujeição passiva esteja 

veiculada na legislação tributária complementar federal, sua efetiva aplicação se dá 

a partir de previsão legal veiculada na Legislação de cada uma das Pessoas Políticas 

tributantes, o que dificulta ainda mais o estudo dessas figuras, mormente quando 

deparamo-nos com situações concretas de litigiosidade tributária. 

Há, nesse tocante, farta e respeitável Doutrina
122

 dedicada a estudar e 

sistematizar o regime jurídico próprio à sujeição passiva tributária, tal qual 

disciplinada no Código Tributário Nacional, verificando-se grandes controvérsias 

quanto à natureza, efeitos e pressupostos de aplicação de cada um dos tipos 

normativos, relativos à sujeição passiva em matéria de tributos, previstos na 

legislação complementar. 

Essas divergências, no mais das vezes, são transferidas do âmbito material 

tributário para o ambiente processual, ensejando discussões que repercutem 

diretamente na verificação concreta da legitimidade de cada um desses “sujeitos 

passivos” para demandar e serem demandados. 

E isso porque a legitimidade ad causam, ordinariamente considerada, está 

diretamente ligada à composição subjetiva da relação jurídica conflituosa afirmada 

– in casu, a tributária –, sendo certo que qualquer dúvida ou discussão atinentes aos 

critérios normativos de identificação dos sujeitos “possíveis” de uma dada relação 

                                                                                                                                                    

II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição 

expressa de lei. 

Art. 122. Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações que constituam o seu 

objeto. 

122
 BECHO, Renato Lopes. Responsabilidade tributária de terceiros. São Paulo: Saraiva, 2014; DARZÉ, 

Andréa Medrado. Responsabilidade Tributária: Solidariedade e Subsidiariedade. São Paulo: Noeses, 2010. 

FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade Tributária e o Código Civil de 2002. São Paulo: Noeses, 2005. 

 

 



 

107 

 

jurídica pode repercutir diretamente sobre a aferição, in concreto, da legitimidade 

processual. 

As discussões clássicas sobre sujeição passiva tributária, tais como: (i) quem 

é o verdadeiro sujeito passivo da obrigação tributária nas diversas técnicas de 

“substituição tributária”; (ii) os critérios (fáticos e jurídicos) de verificação de 

solidariedade (art. 124, do CTN); (iii) os critérios (fáticos e jurídicos) de 

identificação da chamada responsabilidade por transferência (sucessão, terceiros e 

por infrações); (iii) a própria natureza jurídica da responsabilidade tributária (se 

sujeição passiva em sentido estrito ou se mera responsabilidade patrimonial); 

interferem diretamente em questões de legitimidade (ativa e passiva) nas ações 

tributárias, exacionais e antiexacionais. 

Aliás, a relação entre tais institutos (sujeição passiva tributária e legitimidade 

ad causam) é tamanha que, muitas vezes, instauram-se discussões sobre questões 

que muito embora pertençam ao espectro normativo-conceitual de um instituto, são 

tratadas como se fossem pertencentes ao outro. Parece-nos exatamente esse o caso 

da repetição do indébito tributário, a ser enfrentada no Capítulo III deste trabalho. 

Vejamos o caso, por exemplo, da identificação dos legitimados nas ações 

antiexacionais tributárias preventivas, isto é, aquelas ações manejáveis pelo 

“contribuinte” no período compreendido entre a instituição do tributo (regra-matriz 

de incidência tributária) e sua constituição. 

Nessas ocasiões, tem-se um tipo de litigiosidade que não se funda numa 

relação jurídica tributária concretamente formalizada, mas sim numa obrigação 

tributária “em potencial”. Em verdade, esse tipo de tutela jurisdicional tem por 

objeto a limitação ao próprio exercício do Poder de tributar, quando considerado 

sob o aspecto das competências administrativas tributárias.  

A ausência de relação jurídico-tributária devidamente formalizada, em 

princípio, não resulta em maiores dificuldades para identificação dos sujeitos 

legitimados a propor/responder às ações tributárias preventivas acima referidas, 

visto que, em regra, basta que sejam identificados os “potenciais” sujeitos ativo e 
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passivo da relação jurídica cuja formalização se pretende obstaculizar, o que, 

ordinariamente, pode-se considerar uma tarefa simples. 

Mas só ordinariamente. Em determinadas circunstâncias específicas, em 

especial aquelas que envolvem facticidades abarcadas pelos regimes de sujeição 

passiva por responsabilidade (nas suas duas formas clássicas: transferência e 

substituição), não é tão simples a identificação do sujeito ativamente legitimado 

para ocupar a condição de autor nas ações tributárias antiexacionais preventivas. 

É o caso das operações sujeitas à chamada substituição tributária para 

frente, aplicada àqueles tributos que, ordinariamente, incidem nas diversas fases da 

cadeia econômica (ICMS é o exemplo clássico), e por meio da qual os fatos 

geradores são “presumidos”. Neste regime tem-se, de um lado, a figura do sujeito 

passivo por “substituição” (ou, simplesmente, substituto tributário), de quem é 

exigido o pagamento antecipado do tributo sobre as operações futuras; e, de outro 

lado, a figura do contribuinte “substituído”, titular da capacidade contributiva que 

serve de base para a determinação da base de cálculo presumida, utilizada no 

cálculo do imposto pago por substituição. 

É certo que, não obstante seja o substituto quem ocupe, juridicamente, o 

polo passivo da relação jurídica tributária decorrente da incidência do tributo que 

esteja submetido ao regime de substituição tributária, a legalidade da exigência é 

toda verificada a partir das condições fáticas e jurídicas do contribuinte substituído.  

Explicando melhor: se uma determinada operação está sujeita ao regime de 

substituição tributária do ICMS, por exemplo, e o contribuinte substituído, por uma 

condição pessoal
123

, está imune ou isento do imposto sobre suas operações, o 

contribuinte substituto não poderá destacar o ICMS-ST nas operações realizadas 

com aquele específico contribuinte substituído. 

Nesse contexto, e admitindo a possibilidade de algum Ente federado exigir, 

do contribuinte substituto, o ICMS-ST relativo a operações de contribuintes 

                                                 
123

 Imaginemos, por exemplo, uma indústria de papel que esteja, por determinação da legislação estadual, 

sujeita ao regime de substituição tributária, mas que realize operações de venda destinadas a empresa de 

jornal ou periódicos, imune à tributação por força do art. 150, inciso VI, “d”, da Constituição Federal. 
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substituídos que estejam constitucionalmente desoneradas, a pergunta que se faz é: 

quem tem legitimidade para propor ação antiexacional preventiva destinada a 

afastar a incidência do ICMS-ST? O contribuinte substituto ou o contribuinte 

substituído? 

A partir do que reiteradamente afirmamos no Capítulo I, a resposta à questão 

seria seguinte: legitimado ativo em eventual ação tributária antiexacional preventiva 

destinada a afastar a incidência do ICMS-ST será o potencial sujeito passivo da 

obrigação tributária em questão. 

Diante disso, formulamos novamente a pergunta: quem é o legitimado 

passivo em potencial no caso da substituição tributária? A resposta é: depende. Para 

quem entende que o regime de substituição encerra um regime jurídico total e 

exclusivo do substituto, será ele (o substituto) o único legitimado
124

. 

Para aqueles que entendem que o regime de substituição tributária pressupõe 

a existência de duas relações jurídicas tributárias – (i) a primeira instrumental, que 

obriga o substituto a reter e recolher aos cofres públicos o ICMS-ST relativo à 

obrigação (cujo fato gerador é antecipado) do substituído; (ii) a segunda principal, 

que instaura o vínculo obrigacional entre contribuinte substituído e Fisco –, o 

legitimado será o contribuinte substituído
125

. 

                                                 

124
 Parece ser esta a orientação firmada no âmbito do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA no REsp nº 

931.727/RS, representativo da controvérsia, de relatoria do Min. Luiz Fux. Nesse mesmo sentido vai a 

doutrina da Paulo de Barros Carvalho: “Deixando entre parênteses essas imprecisões, tão comuns, aliás, na 

história de nossas instituições, coloquemo-nos debaixo dos olhos o vulto do substituo, com o objetivo de 

demarcar o campo de sua possibilidade jurídica. Temos conhecimento, até agora, que foi posto na 

condição de sujeito passivo por especificação da lei, ostentando a integral responsabilidade pelo 

quantum devido a título de tributo. Enquanto nas outras hipóteses permanece a responsabilidade 

supletiva do contribuinte, aqui o substituto absorve totalmente o debitum, assumindo, na plenitude, os 

deveres de 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.”  Direito 

tributário: fundamentos jurídicos da incidência, p. 210, g.n. 
125

 “A substituição tributária dá origem a três relações jurídicas: i) relação jurídica entre substituído e Fisco, 

que tem por objeto o dever de pagar importância a título de “tributo” (R1); ii) relação jurídica entre 

substituído e substituto, mediante a qual é assegurado o direito ao desconto e à retenção do valor 

correspondente ao “tributo” (R2); iii) relação jurídica entre substituto e Fisco, que impõe o dever de entregar 

a importância descontada do substituído, a título de “tributo” (R3).”Marcelo de Lima Castro Diniz. 

Substituição tributária e repetição do indébito: legitimidade processual. Revista de direito tributário. 

Cadernos Tributários, n. 112, p. 82.  



 

110 

 

Fica evidente, portanto, que antes de se perquirir a questão processual 

(legitimidade ad causam), há que se promover a tomada de posição sobre a questão 

de direito material (sujeição passiva), sem o que será impossível perquirir quem será 

o sujeito passivo em potencial da relação jurídica tributária cuja constituição se 

pretende afastar via ação tributária preventiva. 

Outro exemplo clássico são as discussões sobre a “legitimidade passiva” do 

sócio administrador que figura no título executivo (Certidão de Dívida Ativa) na 

condição de responsável. Ora, se o título executivo é o documento que revela – em 

nível de presunção – a própria situação jurídica de sujeito passivo da relação 

jurídico-tributária e, ainda, se a execução fiscal tem por objeto a própria realização 

da obrigação tributária inadimplida (causa de pedir), qualquer discussão sobre a 

viabilidade jurídica da execução fiscal com relação ao sócio será, necessariamente, 

uma discussão de direito material, isto é, sobre a legalidade da atribuição de 

responsabilidade tributária e não sobre a legitimidade do sócio (que é patente, dada 

a expressa menção de seu nome no título executivo que espelha a obrigação 

tributária inadimplida). 

De outro lado, a situação não é tão clara assim naquelas situações em que a 

responsabilidade tributária é verificada em momento posterior à própria constituição 

do crédito tributário, em especial quando disso resulta o redirecionamento, para 

sócio, do executivo fiscal originariamente promovido em face da pessoa jurídica 

contribuinte.  

Nesses casos, o fato de o sócio administrador não constar do título executivo 

implica uma importante questão, diretamente relacionada à identificação da 

legitimidade passiva na execução fiscal, qual seja: o fato de ser o responsável, neste 

caso, verdadeiro sujeito passivo da obrigação tributária ou, diferentemente, terceira 

pessoa cujo patrimônio restará constrito para garantir a satisfação do débito 

tributário (terceiro)
126

. 

                                                 
126

 Da resposta a esta questão dependerá, também, a admissão ou não da aplicação do chamado incidente de 

desconsideração de personalidade jurídica previsto no art. 133 do CPC/2015. 
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A resposta a esta pergunta também dependerá de uma anterior tomada de 

posição sobre a natureza da norma de responsabilidade tributária veiculada no art. 

135, inciso III, do Código Tributário Nacional
127

. 

Além disso, as formulações normativas atinentes à sujeição passiva estão 

diretamente relacionadas aos indivíduos (pessoas físicas ou jurídicas) a quem é 

atribuída a conduta que consubstancia o núcleo da obrigação tributária em sentido 

estrito, qual seja: o ato-fato do pagamento. 

É justamente o fato jurídico do pagamento, quando reputado “indevido”, que, 

a teor do que dispõe o art. 165 do CTN, faz nascer o direito subjetivo à restituição 

do tributo, cuja titularidade é do sujeito passivo da obrigação tributária (o realizador 

do pagamento). 

Nesse contexto, a determinação de “quem” realizou o pagamento (indevido) 

é fundamental para determinar os sujeitos da relação jurídica de indébito e, 

consequentemente, a legitimidade ativa para proceder à repetição do indébito. Essa 

empreitada (determinar o verdadeiro realizador do fato jurídico do pagamento), 

aparentemente trivial, nem sempre configura tarefa fácil. Ao contrário, algumas 

figuras atinentes ao regime jurídico de “sujeição passiva” em matéria tributária, 

como a “retenção” na fonte, por exemplo, são altamente controversas quanto a 

correta determinação do sujeito realizador da conduta de pagar o tributo devido
128

. 

Não é o caso de aprofundarmos a discussão, ao menos neste momento, sobre 

as complexas questões levantadas pela Doutrina e jurisprudência a respeito do 

regime jurídico de sujeição passiva em matéria tributária, mas tão somente 

anotarmos a necessidade de que qualquer discussão relativa determinação, in 

                                                 
127

 Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias 

resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: 

(...) 

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. 

128
 A grande dúvida que paira sobre a figura da retenção está relacionada ao fato de ser a pessoa jurídica 

retentora do valor a ser repassado aos cofres públicos a título de tributo o sujeito passivo, por substituição, da 

obrigação tributária ou, diferentemente, mero titular de dever instrumental, mantendo-se o contribuinte, 

realizador do fato jurídico tributário, no polo passivo da obrigação. A tomada de posição a respeito de uma 

ou outra posição influenciará, diretamente, a determinação do sujeito legitimado para repetir o indébito 

tributário. 
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concreto, dos sujeitos legitimados para demandar em questões tributárias depender 

da prévia tomada de posição a respeito da natureza, do conteúdo e do alcance das 

regras atinentes à sujeição passiva tributária, o que nada mais é que a confirmação 

empírica do quanto discorrido nos itens iniciais deste trabalho. 
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CAPÍTULO III 

A LEGITIMIDADE ATIVA NA AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO 

TRIBUTÁRIO 

 

3.1. Considerações iniciais e algumas advertências 

 

O ensejo de iniciar, neste derradeiro Capítulo, o enfrentamento direto daquilo 

que pode ser chamado de o "tema deste trabalho", propriamente dito, impõe 

algumas considerações acerca dos limites e propósitos dessa empreitada. 

 É evidente que a escolha de um tema qualquer para servir de pretexto à 

elaboração de um trabalho acadêmico desta natureza há que ser justificado 

(legitimado) teórica e pragmaticamente. Além disso, é sempre importante – a 

despeito de não ser indispensável – que se estabeleça, o tanto quanto possível, uma 

visão não só crítica (questionadora), mas inovadora das ideias e concepções 

estabelecidas. Em outras palavras: há que se desafiar, sempre que necessário e 

possível, aquilo que ALFREDO AUGUSTO BECKER chamou de senso comum 

dos juristas
129

. 

Neste trabalho, a (pretensa) contribuição teórica anda, lado a lado, com o tom 

crítico que se pretende impingir ao tema da legitimidade ativa na ação de repetição 

do indébito tributário, em especial aos parâmetros teórico-processuais (ou a 

ausência deles...) que serviram de base para a construção doutrinária 

(principalmente pela Dogmática do Direito Tributário) e jurisprudencial realizada 

desde os tempos anteriores ao advento do próprio Código Tributário Nacional.  

A inovação (tese), por sua vez, é o mero resultado – quase que acidental – 

desta postura crítica e, fundamentalmente, interdisciplinar que, em verdade, nada 

mais é que a "outra mão" da "via de mão dupla" às objeções feitas por autores como 

CASSIO SCARPINELLA BUENO, JAMES MARINS E PAULO CESAR 
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 Teoria geral do direito tributário, passim. 
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CONRADO, reproduzida nos tópicos 2.2 e 2.3 do Capítulo II, à Dogmática do 

Direito Processual, sobre a necessidade do estudo das normas processuais à luz das 

peculiaridades do direito material conflituoso. 

Mutatis mutandis, a crítica feita à Dogmática de Direito Processual pelos 

autores acima referidos, calcada na falta de consciência sobre a circunstância de que 

as peculiaridades do direito material controvertido perfazerem elementos 

condicionantes da interpretação e alcance das regras processuais, aplica-se, na via 

contrária, à Dogmática de Direito Tributário, que deixou de atentar, em mais de 50 

anos de produção científica sobre "legitimidade ativa na repetição do indébito 

tributário", para o fato de que o exame, in concreto, de um instituto que é 

eminentemente processual (legitimidade ad causam), pressupõe um mínimo de 

diálogo com a Doutrina de Direito Processual pertinente ao assunto, mesmo que 

seja para objetá-la. 

O que nos parece censurável, portanto, é que o debate sobre os critérios de 

aferição da legitimidade ativa na repetição do indébito tributário (em especial no 

que tange às chamadas incidências indiretas e aos critérios normativos fixados pelo 

art. 166 do CTN), perpetrados em ambiente interno pela Dogmática do Direito 

Tributário, não tragam à baila – para acolher ou para recusar – as discussões e 

soluções teóricas desenvolvidas e propostas pela Dogmática de Direito Processual, 

em especial sobre a viabilidade da teoria da asserção (tópico 1.5 do Capítulo I). 

A situação se mostra um tanto mais grave quando se verifica uma ausência 

de diálogo interno na própria jurisprudência, em especial do Superior Tribunal de 

Justiça que, a despeito de acolher a chamada teoria da asserção em diversos 

precedentes exarados em lides de direito privado (inclusive em ações de repetição 

do indébito)
130

, quando chamado a se manifestar sobre os requisitos normativos 

constantes do art. 166 do CTN (prova do não repasse do ônus financeiro do tributo 

ou prova da autorização do terceiro sobre quem repercutiu economicamente o 

tributo), o faz sempre em "termos de legitimidade ativa". Nesses precedentes, salvo 
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 Vide precedentes referidos no Capítulo I, tópico 1.5. 
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melhor juízo, não há qualquer indagação sobre se tais requisitos consubstanciariam 

(ou não), à luz do assertismo, verdadeiras questões de mérito da causa
131

. 

Além disso, parece importante deixar consignado – até para justificar o não 

enfrentamento de algumas questões de direito material largamente tratadas pela 

Dogmática que se dedicou ao estudo da repetição do indébito tributário – que os 

limites deste trabalho, a despeito de sua natureza interdisciplinar, são dados pelo 

próprio contexto acadêmico no qual ele está inserido.  

Com efeito, por tratar-se de um trabalho apresentado como requisito de 

conclusão de curso de doutorado na cadeira de Direito Processual Civil, 

privilegiamos a abordagem do tema sob a ótica processual, deixando de lado 

algumas questões substanciais que, conquanto importantes, são incompatíveis com 

os limites da abordagem que ora nos propomos a fazer. 

Assim, neste capítulo, as questões de direito material tributário serão 

abordadas até o limite necessário ao estudo da legitimidade ativa na ação de 

repetição do indébito como fenômeno eminentemente processual, o qual, por 

definição, se relaciona com o direito material controvertido (a relação de indébito 

inadimplida), sem que, no entanto, com ele se confunda.  

Daí porque não polemizaremos sobre questões como: (i) classificação dos 

tributos em diretos e indiretos; (ii) repercussão jurídica e econômica; (iii) sujeição 

passiva e responsabilidade tributárias; e (iv) não cumulatividade; sendo certo que, 

nas ocasiões em que for necessário tomarmos posição sobre algum desses assuntos, 

o faremos remetendo à Doutrina e jurisprudência a eles pertinentes.  
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 Vale anotar, até por uma questão de justiça, um trecho do voto do Min. Victor Nunes Leal, exarado em 

1961 nos autos do RE nº 46.450, em que se deixa, nas entrelinhas, a possibilidade de se interpretar a decisão 

que deixa de acolher pretensão de repetição do indébito tributário por falta de prova da assunção do ônus 

financeiro, como decisão de improcedência do pedido ou de carência da ação. Confira-se: "Seria menos justo 

proporcionar-lhe (ao contribuinte de direito) um sobrelucro sem causas, para seu proveito pessoal, do que 

deixar esse valor em poder do Estado, que presumivelmente já o terá aplicado na manutenção dos serviços 

públicos e na satisfação dos encargos diversos que oneram o tesouro em benefício da coletividade. Se o 

dilema é sancionar um enriquecimento sem causa, quer a favor do Estado, com a carência ou 

improcedência da ação, quer em favor do contribuinte, se for julgado procedente o pedido, não há que 

hesitar: impõe-se a primeira alternativa, pois o Estado representa, por definição, o interesse coletivo, a cuja 

promoção se destina, no conjunto da receita pública, a importância reclamada pelo particular para sua 

fruição." RE nº 46.450/RS; Rel. Min. A. Vilas Boas; 2ª Turma; julgamento de 10/01/1961; g.n. 
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3.2.  Breves considerações sobre os fundamentos jurídicos (constitucionais e 

legais) do direito subjetivo à restituição do indébito 

 

O arcabouço normativo-constitucional que estabelece os alicerces sobre os 

quais é construído todo sistema jurídico-tributário é constituído por uma série de 

princípios que norteiam e limitam a atividade do Ente Político tributante de sorte a 

possibilitar que a imposição tributária se dê nos estritos limites competenciais 

previstos na Constituição Federal. 

E isso porque o sistema tributário deve ser entendido como uma exceção ou 

mitigação, constitucionalmente legitimada, de um direito fundamental do cidadão, 

qual seja: o direito de propriedade. Exceção esta que resta plenamente justificada 

pela necessidade de o Estado obter os recursos necessários à persecução de suas 

funções precípuas, cujos destinatários finais são os próprios cidadãos-contribuintes. 

Nesse sentido, e para que o chamado “Poder de Tributar”
132

 não seja 

utilizado de forma abusiva por seus titulares, a Constituição Federal fixa uma série 

de normas principiológicas que norteiam não só o legislador tributário, mas também 

o aplicador das normas tributárias instituídas mediante efetivo exercício da 

atividade legiferante. 

Dentre as diretrizes constitucionais que compõem aquilo que se costuma 

chamar de “estatuto constitucional do contribuinte”, está o princípio da legalidade, 

insculpido no art. 150, inciso I, da Constituição Federal, verbis: 

 

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos 

Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; 

 

O princípio da legalidade tributária, tal qual enunciado no texto 

constitucional, e tomado em sua literalidade, dispõe que qualquer espécie de exação 
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 Que, em verdade, por estar constitucionalmente institucionalizado deixa de ser “poder” para ser 

“competência de tributar”. 
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tributária, mesmo que exigida nos estritos limites materiais previstos no texto 

constitucional, seja instituída por Lei em sentido formal.  

Note-se que, em matéria fiscal, o Estado não está sujeito àquela regra de 

legalidade, insculpida no art. 5º, inciso II, da Constituição Federal, segundo a qual 

ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer nada senão em virtude de Lei 

que, na prática, institui um permissivo de conduta dedutível da mera ausência de 

obrigação legal. 

Não. Em matéria tributária, e nos termos do que dispõe o indigitado art. 150, 

inciso I, da CF, a permissividade (para exigir tributos) não decorre da ausência de 

proibição para tal, mas da expressa autorização para tanto, devidamente veiculada 

em Lei (em sentido formal) da Pessoa Política tributante
133

. Daí falar-se em 

legalidade estrita (Geraldo Ataliba) ou reserva absoluta de Lei formal (Alberto 

Xavier)
134

. 

Sob o ponto de vista material, o cânone da legalidade se presta a proteger o 

contribuinte de toda e qualquer espécie de exigência feita ao arrepio não só dos 

parâmetros expressamente previstos em Lei formal, mas também daqueles que 

decorram da aplicação equivocada das normas tributárias às situações de fato não 

abarcadas pelas hipóteses normativas a ela atinentes. 

Daí que, todo tributo cobrado fora dos parâmetros fixados em Lei 

consubstanciará exação exigida irregularmente, de sorte que qualquer pagamento 

efetuado a pretexto do recolhimento de exigência imposta nessa circunstância (ao 

                                                 
133

 A atividade administrativa é uma atividade muito mais assujeitada a um quadro normativo constritor do 

que atividade dos particulares. Essa ideia costuma ser sinteticamente expressada através das seguintes 

averbações: enquanto o particular pode tudo aquilo que não lhe é proibido, estando em vigor, portanto, o 

princípio geral da liberdade, a Administração só pode fazer o que é permitido. Logo, a relação existente entre 

um indivíduo e a lei é meramente uma relação de não contradição, enquanto que a relação existente entre a 

Administração e a lei é não apenas uma relação de não contradição, mas também uma relação de subsunção. 
Celso Antônio Bandeira de Mello. Discricionariedade e controle jurisdicional, p. 14. 
134

 “A reserva absoluta, como explicam Cerretti e Lavagna, não só exige que certas matérias sejam 

disciplinadas por meio de lei, como também os atos da Administração Pública e do Judiciário nela venham 

expressamente previstos, consentidos e regulados. Cuida-se, pois, de uma reserva que inibe a ação de fontes 

diversas da lei e que torna impossível ou ilícito o exercício de qualquer atividade pública (em especial a 

administrativa) que nela não encontre total respaldo. Entre as matérias reservadas, de modo absoluto, merece 

destaque a tributária. Portanto, o princípio da legalidade, no Direito Tributário, não exige, apenas, que a 

atuação do Fisco rime com uma lei material (simples preeminência da lei). Mais do que isto, determina que 

ato concreto do Fisco, que importe exigência de tributo, seja rigorosamente autorizado por uma lei. É o que 

se convencionou chamar de reserva absoluta de lei formal (Alberto Xavier) ou de estrita legalidade (Geraldo 

Ataliba).” Roque Antonio Carrazza. Curso de Direito Constitucional Tributário, p. 177. 
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arrepio dos parâmetros legais) será considerado indevido, pois: (i) violador à noção 

de legalidade (ilicitude); e (ii) extirpador ilegítimo da propriedade privada (dano). 

Eis porque não há qualquer dúvida a respeito dos fundamentos 

constitucionais do direito subjetivo à restituição do indébito tributário. Nesse 

sentido, confira-se a Doutrina de ANDRÉA MEDRADO DARZÉ MINATEL: 

 

“Com efeito, a estrita legalidade tributária tem como contrapartida a necessidade 

premente de ser devolvida ao particular aquela quantia que, por qualquer motivo, 

não guarda correspondência com a regra-matriz de incidência tributária ou mesmo 

com as normas de superior hierarquia (Constituição Federal e normas gerais), que 

são seu fundamento último de validade. É, pois, decorrência lógica, corolário do 

princípio da estrita legalidade, representando uma espécie de sanção, imposta pelo 

sistema para o caso de não serem cumpridos seus comandos. Trata-se, pois, de um 

dentre os tantos mecanismos existentes para sanar os efeitos decorrentes da 

introdução no sistema de comandos defeituosos: desfaz-se o ato e restaura-se 

(dentro do possível) o statu quo ante.  

De fato, a existência de cláusula constitucional vedando aos entes tributantes exigir 

ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça conduz, necessariamente, à conclusão 

de que o Estado tem o dever de ressarcir o que fora pago sem fundamento legal. 

Afinal, “não seria razoável imaginar um princípio da legalidade temporalmente 

limitado, pelo que o Estado não pudesse cobrar tributo sem lei, mas pudesse 

tranquilamente, após eventual cobrança de tributo ilegal, manter em sua posse os 

recursos oriundos desse tributo.”
135

  

 

A inobservância ao princípio da legalidade, por resultar em exigência fiscal 

que induz a invasão do patrimônio do particular para além dos parâmetros 

constitucionais, acaba por implicar, como corolário, a violação de outro princípio 

insculpido na Constituição Federal, o qual está diretamente relacionado à 

determinação da fronteira entre “tributação legítima e tributação ilegítima”, qual 

seja: o princípio do não confisco, veiculado no art. 150, inciso IV, da Constituição 

Federal.  

É justamente essa ideia de confiscatoriedade, implícita ao fato do pagamento 

indevido de tributos, e violadora do direito fundamental de propriedade, que acaba 

por confirmar o “dano” como um dado-de-fato necessário à verificação do direito 

subjetivo à restituição. 
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  Restituição do indébito tributário: legitimidade ativa  nas incidências indiretas. São Paulo: Noeses, 

2015, p. 10/11. 
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Pois bem. A despeito de sua índole eminentemente constitucional, o direito à 

restituição do tributo pago indevidamente (indébito tributário) pode, como de fato 

ocorre, ter seus parâmetros de exercício regulados pela legislação 

infraconstitucional.  

É sempre importante lembrar que o legislador infraconstitucional, conquanto 

tenha certa liberdade para estipular os critérios de exercício do direito à restituição, 

está vinculado àquelas duas circunstâncias que consubstanciam os critérios 

constitucionais mínimos de verificação, in concreto, do direito subjetivo à 

restituição, quais sejam: (i) o ilícito, decorrente da violação ao princípio a 

legalidade; e (ii) o dano, decorrente da mitigação espúria do direito de propriedade. 

Foi justamente inspirado nessas diretrizes constitucionais que o legislador 

complementar dispôs, nos artigos 165 e 166 do CTN, sobre os critérios, objetivos e 

subjetivos, de identificação do direito subjetivo à restituição do indébito tributário. 

Confira-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; 

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. 

Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo 

encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso 

de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la.” 

 

Da análise conjunta dos dispositivos legais acima transcritos é possível 

identificar aqueles dois elementos que, em decorrência da violação aos cânones 

constitucionais da legalidade e do direito de propriedade, dão ensejo ao nascimento 

do direito à restituição: o primeiro (o ilícito) prescrito no art. 165, caput, do CTN, 

consubstanciado na noção de “pagamento indevido”; e o segundo (o dano) 
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expressamente descrito no art. 166, do CTN, e materializado na ideia de 

“repercussão econômica” resultante da exigência indevida.  

Importante ressaltar que o dano, caracterizado pela diminuição indevida do 

patrimônio do sujeito passivo, é presumido quando o pagamento se dá a título de 

cumprimento de obrigações tributárias relativas a tributos cuja repercussão 

econômica recai diretamente sobre o dele, sujeito passivo (os chamados tributos 

diretos). Nesses casos, a diminuição patrimonial do sujeito passivo está implícita à 

própria natureza da exação. 

O mesmo não pode ser dito com relação àquelas espécies tributárias cujo 

regime jurídico pressupõe o repasse, a terceiro estranho à relação jurídico-tributária, 

do ônus financeiro inerente à exação que fora imposta, juridicamente, ao sujeito 

passivo da obrigação tributária. É exatamente o caso dos chamados tributos 

indiretos (ICMS e IPI, por exemplo), cujo regime jurídico de incidência permite a 

transferência do ônus financeiro do tributo.  

Aqui a implicitude é outra. A presunção (jures tantum) é a de que dadas as 

características do tributo, o ônus financeiro é repassado do sujeito passivo para o 

terceiro, que resulta na não diminuição do seu patrimônio (dano). 

Nestes casos, há uma dissociação entre (i) o sujeito que suporta o ilícito 

(contribuinte de direito); e (ii) e o sujeito que suporta o dano (contribuinte de fato). 

É por esse motivo que o art. 166 do CTN exige que, em se tratando de 

tributos cujo ônus financeiro é transferido a terceiro, o sujeito passivo (titular 

natural do direito à restituição) prove que suportou tal ônus ou, tendo-o transferido, 

haja sido expressamente autorizado por aquele que o suportou (o contribuinte de 

fato). 

Daí que, nessa proposta de interpretação das normas (constitucionais e 

legais) atinentes ao dever de restituição de tributos exigidos indevidamente, 

somente um sujeito poderia ser titular do direito subjetivo à restituição, qual seja: o 

sujeito passivo da obrigação tributária extinta pelo pagamento reputado indevido 

(contribuinte de direito), pois é ele o único capaz de, a um só tempo, sujeitar-se à 

ilicitude (decorrente de estar submetido, na condição de sujeito passivo, à exigência 
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indevida do tributo) e ao dano (decorrente da diminuição indevida de seu 

patrimônio). 

De outro lado, em se tratando de pagamento indevido realizado a pretexto do 

cumprimento de exigências tributárias que, por sua natureza, repercutem sobre o 

patrimônio de terceiros, se seguirmos a linha de raciocínio até agora empreendida, 

chegaremos à conclusão de que o chamado “contribuinte de fato” nunca poderá ser 

o titular do direito à restituição, pois, em circunstância alguma, será objeto do ilícito 

consubstanciado na realização do pagamento indevido, a despeito de sofrer as 

consequências patrimoniais dele. 

Nessa medida, o sujeito passivo, realizador do pagamento indevido (fato 

jurídico necessário à verificação da ilicitude), converter-se-á em sujeito ativo da 

relação de indébito, sendo titular do direito subjetivo à restituição.  

Em se tratando de tributos indiretos, o suporte fático necessário ao 

nascimento da relação jurídica de indébito é mais complexo, pois, nestes casos, não 

basta demonstrar a ilicitude (pagamento indevido), há que se comprovar, também, o 

dano patrimonial efetivo, o que se faz com a prova de que suportou o encargo 

financeiro que, de regra, é repassado ao contribuinte de fato. 

Em caso de ter havido repercussão, a autorização do contribuinte de fato faz 

às vezes de prova da não repercussão. Trata-se, em verdade, de uma concessão do 

Legislador, ao sujeito passivo, que equipara a autorização concedida pelo 

contribuinte de fato à própria prova da assunção do ônus financeiro. 

Pois bem. A interpretação que demos à fenomenologia de positivação do 

direito à restituição de tributos, bem como ao alcance e conteúdo das regras a ela 

pertinentes, traduz, tão somente, uma dentre várias interpretações das normas 

(constitucionais e legais) sobre restituição de tributos.  

Essa orientação, vale mencionar, é defendida por doutrinadores importantes 

como JOSÉ EDUARDO SOARES DE MELO e JOSÉ MÖRSCHBÄCHER
136

, 
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 José Eduardo Soares de Melo. Repetição do Indébito e Compensação. In: MACHADO, Hugo de 

Brito (Coord.). Repetição do Indébito e Compensação no Direito Tributário, p. 235. 

Repetição do Indébito Tributário e Compensação. In: MACHADO, Hugo de Brito (Coord.). 

Repetição do Indébito e Compensação no Direito Tributário, p. 255. 
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além de ser a aquela que conta com a acolhida da jurisprudência de nossos 

Tribunais Superiores
137

. 
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 Foi nesse sentido que se consolidou a orientação do Supremo Tribunal Federal, antes do advento da 

CF/88, tal qual enunciado na Súmula 576 do STF: “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” 

Foi esse, também, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do 

REsp nº 903.394/AL, representativo da controvérsia. Confira-se: 

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 

543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IPI. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. DISTRIBUIDORAS DE 

BEBIDAS. CONTRIBUINTES DE FATO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM . SUJEIÇÃO 

PASSIVA APENAS DOS FABRICANTES (CONTRIBUINTES DE DIREITO). RELEVÂNCIA DA 

REPERCUSSÃO ECONÔMICA DO TRIBUTO APENAS PARA FINS DE CONDICIONAMENTO 

DO EXERCÍCIO DO DIREITO SUBJETIVO DO CONTRIBUINTE DE JURE À RESTITUIÇÃO 

(ARTIGO 166, DO CTN). LITISPENDÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 

282 E 356/STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. 

APLICAÇÃO. 

1. O "contribuinte de fato" (in casu, distribuidora de bebida) não detém legitimidade ativa ad causam para 

pleitear a restituição do indébito relativo ao IPI incidente sobre os descontos incondicionais, recolhido pelo 

"contribuinte de direito" (fabricante de bebida), por não integrar a relação jurídica tributária pertinente. 

2. O Código Tributário Nacional, na seção atinente ao pagamento indevido, preceitua que: 

"Art. 165. O sujeito passivo tem direito , independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial 

do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento , ressalvado o disposto no § 4º do artigo 

162, nos seguintes casos: 

I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação 

tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido; 

II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no cálculo do montante do 

débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao pagamento; 

III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória. 

Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo 

financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo 

transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la ." 

3. Conseqüentemente, é certo que o recolhimento indevido de tributo implica na obrigação do Fisco de 

devolução do indébito ao contribuinte detentor do direito subjetivo de exigi-lo. 

4. Em se tratando dos denominados "tributos indiretos" (aqueles que comportam, por sua natureza, 

transferência do respectivo encargo financeiro), a norma tributária (artigo 166, do CTN) impõe que a 

restituição do indébito somente se faça ao contribuinte que comprovar haver arcado com o referido encargo 

ou, caso contrário, que tenha sido autorizado expressamente pelo terceiro a quem o ônus foi transferido. 

5. A exegese do referido dispositivo indica que: 

"...o art. 166, do CTN, embora contido no corpo de um típico veículo introdutório de norma tributária, 

veicula, nesta parte, norma específica de direito privado, que atribui ao terceiro o direito de retomar do 

contribuinte tributário, apenas nas hipóteses em que a transferência for autorizada normativamente, as 

parcelas correspondentes ao tributo indevidamente recolhido: Trata-se de norma privada autônoma, que 

não se confunde com a norma construída da interpretação literal do art. 166, do CTN. É desnecessária 

qualquer autorização do contribuinte de fato ao de direito, ou deste àquele. Por sua própria conta, poderá o 

contribuinte de fato postular o indébito, desde que já recuperado pelo contribuinte de direito junto ao Fisco. 

No entanto, note-se que o contribuinte de fato não poderá acionar diretamente o Estado, por não ter com 

este nenhuma relação jurídica. Em suma: o direito subjetivo à repetição do indébito pertence exclusivamente 
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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 . 

A norma veiculada pelo art. 166 não pode ser aplicada de maneira isolada, há de ser confrontada com todas 

as regras do sistema, sobretudo com as veiculadas pelos arts. 165, 121 e 123, do CTN. Em nenhuma delas 

está consignado que o terceiro que arque com o encargo financeiro do tributo possa ser contribuinte. 

Portanto, só o contribuinte tributário tem direito à repetição do indébito. Ademais, restou consignado 

alhures que o fundamento último da norma que estabelece o direito à repetição do indébito está na própria 

Constituição, mormente no primado da estrita legalidade. Com efeito a norma veiculada pelo art. 166 

choca-se com a própria Constituição Federal, colidindo frontalmente com o princípio da estrita legalidade, 

razão pela qual há de ser considerada como regra não recepcionada pela ordem tributária atual. E, mesmo 

perante a ordem jurídica anterior, era manifestamente incompatível frente ao Sistema Constitucional 

Tributário então vigente." (Marcelo Fortes de Cerqueira, in "Curso de Especialização em Direito Tributário - 

Estudos Analíticos em Homenagem a Paulo de Barros Carvalho", Coordenação de Eurico Marcos Diniz de 

Santi, Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2007, págs. 390/393) 

6. Deveras, o condicionamento do exercício do direito subjetivo do contribuinte que pagou tributo indevido 

(contribuinte de direito) à comprovação de que não procedera à repercussão econômica do tributo ou à 

apresentação de autorização do "contribuinte de fato" (pessoa que sofreu a incidência econômica do tributo), 

à luz do disposto no artigo 166, do CTN, não possui o condão de transformar sujeito alheio à relação jurídica 

tributária em parte legítima na ação de restituição de indébito. 

7. À luz da própria interpretação histórica do artigo 166, do CTN, dessume-se que somente o contribuinte de 

direito tem legitimidade para integrar o pólo ativo da ação judicial que objetiva a restituição do "tributo 

indireto" indevidamente recolhido (Gilberto Ulhôa Canto, "Repetição de Indébito", in Caderno de Pesquisas 

Tributárias, n° 8, p. 2-5, São Paulo, Resenha Tributária, 1983; e Marcelo Fortes de Cerqueira, in "Curso de 

Especialização em Direito Tributário - Estudos Analíticos em Homenagem a Paulo de Barros Carvalho", 

Coordenação de Eurico Marcos Diniz de Santi, Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2007, págs. 390/393). 

8. É que, na hipótese em que a repercussão econômica decorre da natureza da exação, "o terceiro que suporta 

com o ônus econômico do tributo não participa da relação jurídica tributária, razão suficiente para que se 

verifique a impossibilidade desse terceiro vir a integrar a relação consubstanciada na prerrogativa da 

repetição do indébito, não tendo, portanto, legitimidade processual " (Paulo de Barros Carvalho, in "Direito 

Tributário - Linguagem e Método", 2ª ed., São Paulo, 2008, Ed. Noeses, pág. 583). 

9. In casu, cuida-se de mandado de segurança coletivo impetrado por substituto processual das empresas 

distribuidoras de bebidas, no qual se pretende o reconhecimento do alegado direito líquido e certo de não se 

submeterem à cobrança de IPI incidente sobre os descontos incondicionais (artigo 14, da Lei 4.502/65, com a 

redação dada pela Lei 7.798/89), bem como de compensarem os valores indevidamente recolhidos àquele 

título. 

10. Como cediço, em se tratando de industrialização de produtos, a base de cálculo do IPI é o valor da 

operação de que decorrer a saída da mercadoria do estabelecimento industrial (artigo 47, II, "a", do CTN), ou, 

na falta daquele valor, o preço corrente da mercadoria ou sua similar no mercado atacadista da praça do 

remetente (artigo 47, II, "b", do CTN). 

11. A Lei 7.798/89, entretanto, alterou o artigo 14, da Lei 4.502/65, que passou a vigorar com a seguinte 

redação: 

"Art. 14. Salvo disposição em contrário, constitui valor tributável : 

(...) 

II - quanto aos produtos nacionais, o valor total da operação de que decorrer a saída do estabelecimento 

industrial ou equiparado a industrial . 

§ 1º. O valor da operação compreende o preço do produto, acrescido do valor do frete e das demais 

despesas acessórias, cobradas ou debitadas pelo contribuinte ao comprador ou destinatário. 

§ 2º. Não podem ser deduzidos do valor da operação os descontos, diferenças ou abatimentos, concedidos a 

qualquer título, ainda que incondicionalmente . 

(...)" 
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Nada obstante, há farta e qualificada produção doutrinária que objeta vários 

aspectos do raciocínio acima desenvolvido. 

Algumas atacam diretamente a noção de repercussão econômica, própria à 

classificação dos tributos em diretos e indiretos, que configuraria um fenômeno 

estranho ao direito, não sendo parâmetro adequado à verificação do direito à 

restituição do indébito tributário. Nesse sentido, e com base em tais argumentos, 

autores como IVES GANDRA MARTINS, EDUARDO BOTTALLO e GABRIEL 

LACERDA TROIANELLI
138

 refutam a constitucionalidade do art. 166 do CTN. 

Outra linha doutrinária – que também refuta a classificação dos tributos em 

diretos e indiretos – interpreta o art. 166 do CTN à luz da noção de “repercussão 

                                                                                                                                                    

12. Malgrado as Turmas de Direito Público venham assentando a incompatibilidade entre o disposto no 

artigo 14, § 2º, da Lei 4.502/65, e o artigo 47, II, "a", do CTN (indevida ampliação do conceito de valor da 

operação, base de cálculo do IPI, o que gera o direito à restituição do indébito), o estabelecimento industrial 

(in casu, o fabricante de bebidas) continua sendo o único sujeito passivo da relação jurídica tributária 

instaurada com a ocorrência do fato imponível consistente na operação de industrialização de produtos 

(artigos 46, II, e 51, II, do CTN), sendo certo que a presunção da repercussão econômica do IPI pode ser 

ilidida por prova em contrário ou, caso constatado o repasse, por autorização expressa do contribuinte de fato 

(distribuidora de bebidas), à luz do artigo 166, do CTN, o que, todavia, não importa na legitimação 

processual deste terceiro. 

13. Mutatis mutandis , é certo que: 

"1. Os consumidores de energia elétrica, de serviços de telecomunicação não possuem legitimidade ativa 

para pleitear a repetição de eventual indébito tributário do ICMS incidente sobre essas operações. 

2. A caracterização do chamado contribuinte de fato presta-se unicamente para impor uma condição à 

repetição de indébito pleiteada pelo contribuinte de direito, que repassa o ônus financeiro do tributo cujo 

fato gerador tenha realizado (art. 166 do CTN), mas não concede legitimidade ad causam para os 

consumidores ingressarem em juízo com vistas a discutir determinada relação jurídica da qual não façam 

parte. 

3. Os contribuintes da exação são aqueles que colocam o produto em circulação ou prestam o serviço, 

concretizando, assim, a hipótese de incidência legalmente prevista. 

4. Nos termos da Constituição e da LC 86/97, o consumo não é fato gerador do ICMS. 

5. Declarada a ilegitimidade ativa dos consumidores para pleitear a repetição do ICMS." (RMS 

24.532/AM, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 26.08.2008, DJe 25.09.2008) 

14. Conseqüentemente, revela-se escorreito o entendimento exarado pelo acórdão regional no sentido de que 

"as empresas distribuidoras de bebidas, que se apresentam como contribuintes de fato do IPI, não detém 

legitimidade ativa para postular em juízo o creditamento relativo ao IPI pago pelos fabricantes, haja vista 

que somente os produtores industriais, como contribuintes de direito do imposto, possuem legitimidade 

ativa" .  

15. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução 

STJ 08/2008.” 

138
 Repetição do Indébito. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva (Coord.). Caderno de Pesquisas Tributárias 

n.º 8. Repetição do Indébito, p. 163. 

apud José Eduardo Soares de Melo. Processo tributário administrativo e judicial, p. 229. 

Revista de Direito Público, p. 319. 
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jurídica”, cujo conceito também é objeto de grandes controvérsias entre diferentes 

doutrinadores. Para alguns autores desta corrente, como JOSÉ ARTUR LIMA 

GONÇALVES E MÁRCIO SEVERO MARQUES, a única hipótese de aplicação 

do art. 166 do CTN estaria relacionada às circunstâncias de pagamento indevido 

realizado pelo substituto tributário
139

, onde a repercussão (assunção do ônus pelo 

contribuinte de fato) é autorizada por lei. 

Há, ainda, aqueles que entendem que o enunciado do art. 166 do CTN 

consubstanciaria uma norma autônoma àquela veiculada no art. 165 do mesmo 

diploma, especificamente formulada para atribuir ao contribuinte de fato (aquele 

que sobre quem repercute econômica ou juridicamente o tributo) a possibilidade de 

se restituir do tributo pago indevidamente pelo contribuinte de direito. Essa 

orientação é defendida, dentre outros, por VALTER PIVA RODRIGUES
140

 e, com 

algumas peculiaridades quanto ao conceito de “contribuinte de fato”, por ANDREA 

MEDRADO DARZÉ MINATEL
141

. 

O traço comum, no entanto, a boa parte da doutrinária acima referida é o fato 

de tratarem do problema da interpretação das regras do art. 165 e 166 do CTN, 

relativamente aos aspectos subjetivos do direito à restituição do tributo pago 

indevidamente, em termos de “legitimidade ativa para repetir o indébito”.  

Nenhuma delas parece dar-se conta de que os dispositivos em questão fixam 

os critérios de determinação, in concreto, do titular do direito subjetivo que compõe 

a relação jurídica de indébito, que é um típico direito material.  

Em outras palavras: o que fazem os dispositivos legais complementares em 

questão é delimitarem os parâmetros jurídicos de identificação do titular do direito 

                                                 
139

O direito à restituição do indébito tributário. In: MACHADO, Hugo de Brito (Coord.). Repetição do 

Indébito e Compensação no Direito Tributário, p. 207-208. 

140
 A regularidade da legitimação do contribuinte no ajuizamento da ação de repetição do indébito fiscal. In: 

CEZAROTTI, Guilherme (Coord.) Repetição do Indébito Tributário, p. 91. 

141
Restituição do indébito tributário: legitimidade ativa nas incidências indiretas, p. 270. A autora atribui 

natureza dúplice ao art. 166 do CTN, de modo que o direito à restituição – nos casos de pagamentos 

indevidos de tributos que "repercutem juridicamente", isto é, tributos sujeitos à não cumulatividade exógena 

ou, ainda, nos casos de substituição tributária – pode ser exercido tanto pelo contribuinte de direito (aquele 

que transfere o ônus e que, por isso, deve prova que não o fez), quanto pelo contribuinte de fato (em quem 

repercute o tributo, que não precisa provar tal condição), assim definido como o último contribuinte (sujeito 

passivo) da cadeia de incidências, cuja operação própria não repercute juridicamente, pois destinada a não 

contribuinte (consumidor). 
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subjetivo à restituição que, a depender da interpretação e orientação doutrinária 

adotadas, será o contribuinte de direito ou contribuinte de fato (ou ambos). 

É óbvio que, até por conta de tudo que afirmamos no Capítulo I deste 

trabalho, a afirmação da titularidade do direito subjetivo violado é determinante 

para identificação da legitimidade ativa na ação de repetição do indébito. No 

entanto, não se pode confundir uma coisa (titularidade do direito subjetivo) com a 

outra (legitimidade ativa), transferindo para o âmbito processual um problema que 

é, fundamentalmente, de direito material. 

E isso porque os efeitos de uma decisão que afasta uma pretensão por 

ausência de uma das condições da ação (neste caso, legitimidade ativa) é bem 

diferente dos efeitos da decisão que denega a pretensão por ausência dos critérios de 

verificação fática do próprio direito material. De um lado, temos uma decisão que 

não resolve o mérito da causa. De outro, um pronunciamento de mérito que, ao final 

de tudo, produzirá coisa julgada material. 

Retomaremos esse assunto em tópico específico.  

O que importa dizer, por agora, é que a legitimidade ativa, para fins de 

repetição do indébito, é atributo do sujeito titular do direito subjetivo de exigir do 

Judiciário a tutela jurisdicional que reconheça ou não a existência daquele direito à 

restituição, o que é algo bem diferente de ser o efetivo titular desse direito. 

Trata-se, portanto, de conceito atinente à ação (demanda) de repetição do 

indébito tributário, instrumento processual manejado com vistas à produção de 

tutela jurisdicional condenatória em face da Pessoa Política que exigira, de forma 

ilegítima, o tributo pago indevidamente. 

É sobre ela – ação de repetição do indébito tributário – que falaremos no 

tópico que se segue. 

 

3.3.  A ação de repetição do indébito e suas características 

 

O sujeito passivo da obrigação tributária que haja realizado o pagamento 

indevido de tributo, nos termos do que dispõe o art. 165 do CTN, terá direito à 
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restituição do montante pago independentemente de prévio protesto. Significa dizer, 

em outros termos, que a obrigação de indébito não está, em regra, sujeita a prazo de 

vencimento. 

Dito de outra forma: realizado o pagamento indevido, a restituição há que se 

dar imediatamente, independentemente de provocação do sujeito passivo. 

Desse modo, a devolução do tributo pago indevidamente deve ocorrer, em 

regra, de forma espontânea e imediata, sob pena de ser considerada inadimplida a 

obrigação, o que autorizará o sujeito passivo a se valer das medidas de cobrança 

necessárias à recomposição do dano impingido pelo Fisco.  

Eis, aí, a crise de inadimplência própria à ação de repetição do indébito 

tributário. Eis, aí, o momento em que se verifica o efetivo interesse processual que 

justifica a cobrança judicial do indébito
142

, e que desencadeia a fluência do prazo 

prescricional de 5 anos prescrito no art. 168 do CTN
143

. 

Quando falamos de "ação de repetição do indébito tributário", estamos a 

referir uma específica demanda cuja pretensão é tipicamente condenatória, e que é 

processada sob o rito próprio ao (agora) chamado procedimento comum 

(equivalente, no regime do CPC/2015, ao antigo procedimento ordinário do 

CPC/73), ficando adstrita, portanto, àquelas 4 (quatro) fases procedimentais 

clássicas: postulatória, ordinatória, instrutória e decisória. 

Por tratar-se de demanda fundada em direito pessoal, a ação de repetição do 

indébito tributário deve ser processada no foro do domicílio do réu, submetendo-se 

à regra geral de competência prevista no art. 46 do CPC/2015
144

. 

                                                 
142

 O pleito de restituição também pode se dar administrativamente. A despeito disso, não é necessário ao 

sujeito passivo esgotar as instâncias administrativas para, somente então, valer-se da ação judicial.  

143
 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; 

II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da 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. 

 
144

 Por serem demandas que, em regra, têm no polo passivo (réu) Pessoas Políticas, há que se observar as 

regras específicas de competência específicas de cada um desses entes. Sendo a União a ré, ter-se-á a 

aplicação da regra do art. 109, inciso I, da CF, que fixa a competência da Justiça Federal. Em se tratando de 

Estado-membro, há que se observar as regras de organização judiciária que, eventualmente, disponham sobre 
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Os fundamentos (causa de pedir) que sustentam a pretensão condenatória 

deduzida na ação de repetição do indébito tributário se confundem, no mais das 

vezes, com as circunstâncias, fáticas e jurídicas, que permitem a qualificação de um 

pagamento como indevido, isto é, todo e qualquer vício, material ou formal, 

constitucional ou legal, de fato ou de direito, que implique ilegitimidade da 

exigência. 

Além disso, em se tratando de ação que tenha por objeto o pagamento 

indevido de tributos que repercutem (econômica ou juridicamente, conforme a 

orientação) em terceiro estranho à relação jurídico-tributária, há que se demonstrar 

o efetivo dano, consubstanciado em diminuição patrimonial a ser verificada a partir 

da comprovação do não repasse do ônus. Essa prova pode ser suprimida por outra, 

que é justamente aquela atinente a autorização do terceiro, que suportou ônus da 

exação, para que o sujeito passivo exija a devolução do quantum pago 

indevidamente. 

Há, em verdade, alguma controvérsia a respeito do tipo de prova necessária a 

efetiva comprovação do não repasse do ônus. 

ANDRÉA MEDRADO DARZÉ MINATEL
145

 enumera as provas que 

poderiam, em tese, cumprir com esse desiderato, são elas: (i) manutenção de preços 

habituais praticados pelo contribuinte de direito antes da instituição (ou majoração) 

indevida do tributo; (ii) tabelamento oficial de preços e instituição ou aumento de 

tributo indevido; (iii) manutenção de bens e mercadorias no estoque do contribuinte 

de direito; (iv) contabilização do indébito tributário indireto em conta destacada do 

ativo realizável como crédito a haver contra a Fazenda Pública; (v) lavratura de 

Auto de Infração exigindo o tributo indevido do contribuinte de direito 

posteriormente às operações; (vi) situações em que o indébito tributário decorre 

exclusivamente de erro no preenchimento de guias de recolhimento, não refletindo a 

apuração ou escrituração do tributo, tampouco as notas fiscais correlatas; (vii) 

                                                                                                                                                    
a existência de Varas especializadas em demandas contra pessoas jurídicas de direito público (Varas de 

Fazenda Pública). 
145

 Restituição do indébito tributário: legitimidade ativa nas incidências indiretas. São Paulo: Noeses, 2015, 

p. 279/289. 
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inadimplência do adquirente de mercadorias, bens ou serviços; e (viii) mercadorias 

dadas em bonificação ao consumidor final. 

Importante anotar que essa prova (do repasse do ônus) nem sempre é algo 

fácil de ser feito, sendo certo que, em se tratando de ação de repetição do indébito 

tributário, é possível e plausível que, a depender do tipo de prova (itens iii e iv 

supra, por exemplo), deverá ela ser produzida em juízo na fase adequada 

(instrutória). Essa prova servirá de base para que o juiz reconheça ou não a 

transferência do ônus a terceiro. 

De mais a mais, a submissão da ação de repetição do indébito ao 

procedimento comum permite-nos cogitar a aplicação, em seu bojo, das regras 

atinentes às agora chamadas tutelas provisórias (urgência e evidência), previstas 

nos artigos 294 e seguintes do CPC/2015. 

É aqui, precisamente, que aquelas peculiaridades do processo tributário a que 

nos referimos no tópico 2.3 do Capítulo II – decorrentes das condições jurídicas 

específicas de um dos sujeitos que compõem a relação de direito material 

conflituosa (a Fazenda Pública) – mostram-se pragmaticamente relevantes. 

Isso porque, por se tratar de ação condenatória proposta em face da Fazenda 

Pública, eventual sentença que julgue procedente o pedido, após transmutada em 

coisa julgada material, haverá de ser cumprida sob aquele regime previsto nos 

artigos 534 e 535 do CPC/2015 que, tal qual ocorria à época de vigência do art. 730 

do CPC/73, resulta na produção daquele documento (precatório) que expressa a 

requisição (ordem) de pagamento do débito, que haverá de ser cumprida segundo as 

regras de provisão orçamentária prescritas no art. 100 da CF. 

Daí que, somente por essa circunstância, torna-se pragmaticamente inviável 

– conquanto teoricamente possível – a concessão de qualquer espécie de tutela 

provisória (em especial aquela de natureza antecipatória) que, de alguma forma, 

permita que um ou alguns dos efeitos (principal ou secundários) da futura sentença 

de mérito possa ser produzido antes do trânsito em julgado. 

Poder-se-ia afirmar que, eventualmente, a concessão de tutela provisória 

poderia viabilizar a compensação antecipada dos valores pagos indevidamente com 
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outros tributos, a ser realizada por conta e risco do autor e segundo as regras de 

compensação previamente estabelecidas pelo Ente Político tributante. 

Também neste caso, o sistema jurídico – não só o de direito processual, mas 

também, o de direito material – coloca óbices praticamente intransponíveis à 

concessão da pretendida tutela provisória. Esses óbices se materializam por meio de 

duas regras, uma de direito material, outra de direito processual, que expressamente 

vedam a utilização das tutelas provisórias como instrumento de viabilização de 

compensação antecipada de tributo pago indevidamente. 

Refiro-me aos artigos 170-A do CTN
146

 e 1059 do CPC/2015
147

, este último 

conjugado com o art. 1º, § 5º, da Lei nº 8.437/94
148

 e 7º, § 2º, da Lei nº 

12.016/2009
149

, os quais, cada qual a seu modo, vedam a utilização deste expediente 

(tutela provisória) para fins de compensação de tributos. 

Por fim, há que se perquirir sobre a eficácia da sentença que julga procedente 

a pretensão condenatória de repetição do indébito tributário. De certa forma, ao 

anteciparmos, em parágrafos anteriores, a menção ao procedimento regular de 

cumprimento de sentença condenatória exarada contra a Fazenda Pública, que é 

justamente aquele dos artigos 534 e 535 do CPC/2015, e que observa as prescrições 

do art. 100 da CF,  acabamos por precipitar o enfrentamento deste tema. 

De toda sorte, e a título de arremate, resta-nos, neste tocante, mencionar uma 

interessante orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça sobre os efeitos da 

sentença que certifica (declara) o indébito tributário. Referimo-nos ao verbete da 

Súmula 461 do STJ, enunciada nos seguintes termos: 

                                                 
146

 Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial 

pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial. 

147
 Art. 1.059. À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1

o
 a 4

o
 da 

Lei n
o
 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7

o
, § 2

o
, da Lei n

o
 12.016, de 7 de agosto de 2009. 

148
 Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em 

quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser 

concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal. 

(...)  

§ 5
o
 Não será cabível medida liminar que defira compensação de créditos tributários ou previdenciários.  

149
 § 2

o
  Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a 

entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores 

públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8437.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8437.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12016.htm#art7§2
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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.” 

 

Com efeito, o que se extrai da orientação acima sumulada é que, em tese, 

uma sentença condenatória produzida em face da Fazenda Pública pode ser 

“realizada”, por assim dizer, também pela via da compensação. A recíproca, por sua 

vez, é verdadeira, isto é, a sentença que eventualmente declare, mediante o 

reconhecimento do pagamento indevido, o direito à compensação do tributo pago 

indevidamente, também poderá, a critério do autor, ser objeto de cumprimento pelo 

procedimento previsto nos 534 e 535 do CPC/2015. 

 

3.4. A legitimidade ativa na ação de repetição do indébito tributário: a 

identificação da pertinência subjetiva pela identidade entre as partes da ação 

de repetição do indébito e os sujeitos da relação jurídica afirmada na demanda 

 

Eis que chega o momento em que as premissas teóricas fixadas nos Capítulos 

I (teoria da asserção) e II (relação umbilical entre sujeição passiva tributária e 

legitimidade ativa nas ações tributárias) se encontram para confirmar (ou infirmar) a 

tese que se pretende demonstrar neste Capítulo III que, em verdade, se confunde 

com o próprio objeto deste trabalho. 

Nesta ocasião, vale recuperar algumas das considerações que fizemos no 

Capítulo I a respeito do conceito de legitimidade ad causam, bem como da forma 

por meio da qual ela é aferida. 

A condição de legitimado (ordinário), ativo ou passivo, induz uma relação de 

identidade entre os sujeitos que compõem a relação jurídica de direito material 

afirmada na demanda e os sujeitos parciais do processo (aquele pede e aquele em 

face de quem se pede), identidade esta que há de ser aferida, exclusivamente, a 
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partir da simples análise da causa de pedir posta na peça inaugural da demanda, tal 

qual formulada pelo autor. 

Registre-se, desde logo, que essa identidade é meramente inicial, podendo 

confirmar-se ou não ao final do processo.  

Nesse sentido, as perguntas que subjazem ao juízo a ser efetuado com vistas 

à aferição da legitimidade ad causam são as seguintes: se, ao final do processo, 

restar demonstrada a verdade de todos os fatos e argumentos trazidos na demanda, o 

titular do direito afirmado será o proponente (autor) da demanda? E o titular do 

dever violado, será o demandado (réu)? 

Daí que, ao travar contato com as alegações contidas na petição inicial e 

analisa-las sob o ponto de vista hipotético, o juiz indaga: se verdadeiras as 

alegações contidas na inicial, quem seria o titular do direito e do dever subjetivos 

tidos por violados? Se a resposta for demandante e demandado, restará demonstrada 

a legitimidade. 

Ocorre, no entanto, que o juízo de cognição sumária responsável pela 

aferição da legitimidade ad causam pressupõe um mínimo de conhecimento prévio, 

por parte do juiz, sobre matéria controvertida (direito material), de modo a 

possibilitar que essa situação hipotética seja corretamente formulada. 

Trazendo a questão para o plano concreto da restituição do indébito, a 

anterior tomada de posição (de direito material) sobre quem são os possíveis 

titulares do direito subjetivo à restituição é fundamental para se efetuar o juízo sobre 

a legitimidade ativa na ação de repetição do indébito tributário. 

E aqui cabe o registro: o que os artigos 165 e 166 do CTN fazem, ao 

contrário do que propugna a doutrina especializada, é delimitar os critérios 

objetivos (ilício e dano) e subjetivos (titularidade) de verificação do direito 

(material) à restituição do indébito, e não os critérios de aferição da legitimidade 

ativa para ação de repetição do indébito. Estes últimos continuam sendo aqueles 

previstos no art. 18 do CPC/2015. 
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Nessa medida, quando o artigo 165 diz que o “sujeito passivo” tem direito à 

restituição do valor recolhido indevidamente, nos termos dos seus incisos I, II e III, 

ele está delimitando as condições de incidência da norma de restituição, cuja 

hipótese contém o fato jurídico do pagamento indevido como antecedente, e cujo o 

consequente é a própria relação jurídica de indébito, composta, em posições 

inversas, pelo sujeito que compôs o polo passivo da obrigação tributária e pelo 

Fisco. 

O fato de serem tais artigos determinantes para o juízo que vier, 

eventualmente, a aferir a legitimidade do demandante que atribuir si próprio a 

titularidade do direito a restituição, não altera a questão. Dito de outro modo, a 

circunstância de o juízo de identidade realizado para fins de verificação da 

legitimidade ad causam depender do conhecimento prévio das possibilidades 

materiais de titularidade do direito subjetivo à restituição não leva à conclusão de 

que tais regras tenham natureza processual, isto é, que sejam regras “sobre 

legitimidade ad causam”. 

Nesse sentido, se o juiz adotar a orientação de que somente o sujeito passivo 

(contribuinte de direito) pode, hipoteticamente, ocupar o polo passivo da relação 

jurídica de indébito, qualquer demanda proposta pelo terceiro que suportou o ônus 

financeiro da exação (contribuinte de fato) restará fadada a extinção, sem solução 

do mérito, por ausência de legitimidade. Neste caso, a solução processual fora 

precedida de uma tomada de posição relativa ao direito material, mas nem por isso 

com ele se confundiu. 

No exemplo dado, a explicação para a decisão é simples: se o contribuinte de 

fato, segundo as regras de direito material (e as convicções do juiz), nunca poderá 

ser titular do direito subjetivo à restituição, visto que não foi ele a vítima do ilícito, 

não há que se falar em identidade entre o demandante e o titular do direito subjetivo 

violado, que só poderá ser o sujeito passivo (contribuinte de direito), realizador do 

pagamento indevido. 
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Nesse caso, mesmo que restasse comprovado, ao final do processo, que o 

pagamento indevido realmente ocorreu e, assim, ficasse demonstrado o direito à 

restituição, não seria o contribuinte de fato o titular desse direito. Daí a extinção 

prematura do processo por ilegitimidade ativa. 

Do contrário, se o juiz for adepto da orientação doutrinária que admite, por 

hipótese, e mediante o preenchimento da algumas condições a serem demonstradas 

durante o processo, que o contribuinte de fato pode ser titular do direito à 

restituição, ele receberá a demanda proposta pelo contribuinte de fato e a ela dará 

seguimento. Ao final, verificará se as referidas condições foram efetivamente 

demonstradas, proferindo decisão de mérito que acolherá ou não o pedido. 

Agora, se o juiz for adepto daquela outra orientação
150

que admite, a depender 

das circunstâncias de fato, que tanto o contribuinte de direito, quanto o de fato, 

possam ser titulares do direito à restituição, ao se deparar com uma demanda 

proposta por qualquer um dos sujeitos, procederá da mesma forma, isto é, dará 

andamento ao processo para que, ao final, pelo exame do mérito, reste verificada a 

procedência ou não do pedido. Quanto à legitimidade ativa, restará patente, desde o 

início, que ambos os contribuintes (de fato e de direito) são possíveis titulares do 

direito tido por violado. 

E exatamente aqui que se inicia nosso desconforto. 

É que, ao tomarmos consciência de que a orientação consolidada no âmbito 

do Superior Tribunal de Justiça
151

 – a despeito de estarmos ou não de acordo com 

                                                 
150

 É essa, aliás, a orientação propugnada por Andréa Medrado Darzé Minatel. Restituição do indébito 

tributário: legitimidade ativa nas incidências indiretas, p. 264 e seguintes. 

151
 Remeto o leitor à nota de n. 137, onde consta a transcrição da ementa relativa ao REsp nº 903.394/AL, 

representativo da controvérsia, em que tal orientação restou firmada. Faço uma ressalva, no entanto, para 

chamar a atenção para outra orientação firmada, num específico caso – REsp 1.299.303/SC –, em que o 

mesmo STJ excepcionou, expressamente, o precedente representativo da controvérsia acima referido, para 

admitir a possibilidade de, naquele caso, ser o contribuinte de fato sujeito legitimado à requerer a restituição 

judicial do indébito. É importante que se diga que, neste caso (atinente à demanda contratada de energia 

elétrica), a despeito de se ter admitido, na prática, a legitimidade do contribuinte de fato, as razões que 

sustentaram o voto condutor do acórdão vão no sentido de equiparar, naquele específico caso, o contribuinte 

de fato ao contribuinte de direito, o que é bem diferente de afirmar que o contribuinte de fato é sujeito 

legitimado. E isso por razões atinentes às especificidades nas relações contratuais firmadas entre Ente 

Político e Concessionárias de Energia Elétrica, que induz a total ausência de interesse da Concessionária 
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ela – vai no sentido de que somente o contribuinte de jure pode ser titular do direito 

à restituição, causa espanto as várias decisões que consideram a referida figura 

(contribuinte de direito) parte ilegítima nas ações de repetição do indébito quando 

não resta provada a assunção do ônus ou a autorização do contribuinte de fato
152

. 

A pergunta que fazemos neste instante é a seguinte: à luz da orientação 

adotada pelo STJ (que, repiso, rechaça completamente a possibilidade de o 

contribuinte de fato ter legitimidade para pleitear a repetição do indébito), se o 

contribuinte de direito que não prova a assunção do ônus financeiro não tem 

legitimidade para pleitear judicialmente a restituição do indébito, quem então o 

teria?  

Indagamos novamente: não estaria o E. STJ confundindo, neste caso, 

critérios de aferição da existência do direito material com critérios de determinação 

da legitimidade ativa?  

A resposta, cremos, é positiva. Daí porque, no tópico seguinte, enfrentaremos 

a questão da legitimidade ativa na ação de repetição do indébito tributário à luz dos 

critérios normativos prescritos no art. 166 do CTN, que, ao nosso sentir, é a pedra 

de toque de todo o problema. 

                                                                                                                                                    
(contribuinte de direito) em questionar qualquer medida, mesmo que abusiva, de aumento ou exigência ilegal 

do imposto. 

152
 PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ISSQN. CONTRIBUINTE DE DIREITO. REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO. ENCARGO FINANCEIRO. CTN, ART. 166. NÃO COMPROVAÇÃO. ILEGITIMIDADE 

ATIVA. PRECEDENTES. 1. Na ação de repetição de indébito, em se tratando de tributos indiretos, é 

indispensável a comprovação do não-repasse do encargo financeiro ao consumidor final (REsp 1131476, Min 

Luiz Fux, DJe 01.02.10, julgado pela 1ª Seção como representativo da controvérsia). Ademais, não se pode 

relegar à liquidação a referida prova, já que diz respeito a fato à legitimidade da parte e à própria procedência 

do pedido formulado na demanda, temas que, portanto, devem necessariamente ficar exauridos na fase 

cognitiva (REsp 969.472, 1ª Turma, Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 08.10.07). 2. Agravo regimental a 

que se nega provimento. (Ag. No REsp nº 1.028.031/RJ; 1ª Turma; Rel. Min. Teori Albino Zavaschi; DJe de 

25/09/2012, g.n.) 

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ICMS. 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART. 166, DO CTN. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DO NÃO- REPASSE. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. 1. "A Primeira Seção 

decidiu em inúmeros julgados pela necessidade de comprovação, por parte do contribuinte de direito, de que 

não repassou ao de fato o encargo financeiro do tributo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, de que está 

por ele autorizado a pleitear a repetição do indébito." (AgRg nos EREsp 480.593/SP, 1ª Seção, Relator 

Ministro Humberto Martins, DJ de 5/3/2007). 2. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp nº 

962.588/MS; 2ª Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Dje de 07/02/2008, g.n.) 
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3.4.1. Pertinência subjetiva e transferência do ônus tributário: a (ir)relevância 

da regra do artigo 166 do CTN para identificação da legitimidade ativa na 

ação de repetição do indébito tributário 

 

Por ocasião das considerações formuladas no item 3.2, realizadas a pretexto 

de resumir as diversas orientações doutrinárias que se formaram em torno das regras 

de restituição do indébito tributário, em especial do enunciado do art. 166 do CTN, 

cogitamos a existência de um fio de consenso entre parte da Doutrina. 

Este traço comum está justamente relacionado ao aspecto subjetivo 

(titularidade) do direito à restituição do tributo que, a despeito de configurar questão 

de direito material tributário, costuma ser tratado pelos autores em termos de 

“legitimidade ativa para repetir o indébito”.  

Nesse contexto, parece importante transcrever alguns trechos das obras de 2 

autores que, em nosso sentir, estão entre os melhores dentre os muitos que se 

dedicaram ao árduo problema da restituição do indébito tributário: 

 

Ricardo Lobo Torres 

 

“Não é suficiente, portanto, para legitimar a ação de repetição do indébito, o 

enriquecimento ilícito do ente público, mas o empobrecimento do contribuinte. Se 

aquele que recolheu indevidamente o imposto aos cofres públicos não sofreu o 

desembolso efetivo do numerário, carece de legitimidade ad causam, porque, do 

contrário, enriqueceria ilicitamente.”
153

 

 

Andréa Medrado Darzé Minatel 

 

“É certo que, como regra, a noção de legitimidade processual está vinculada apenas 

à natureza e à estrutura da relação jurídica objeto do litígio. Aquele que tem um 

direito próprio violado (ou ameaçado de violação) costuma ser eleito pela lei como 

parte legítima para pleitear a tutela jurisdicional. Todavia, excepcionalmente, em 

caráter supletivo à regra geral, a legitimidade processual pode vir definida por lei 

específica (como ocorre, por exemplo, com a lei que atribui ao Ministério Público a 

legitimidade para anular casamento). 

(...) 

De fato, caso não existisse o art. 166 do CTN, a legitimidade ativa para repetição do 

indébito, a legitimidade ativa para a repetição demandaria apenas a identificação do 

                                                 
153

 Restituição dos tributos, p. 18. 
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sujeito passivo do tributo, seguido a regra processual geral. Todavia, não foi essa a 

opção escolhida pelo legislador. 

Neste ponto cabe mais um parênteses: não se pode confundir o fundamento da ação 

(violação de um princípio da legislação tributária) com o fundamento da 

legitimidade de agir (quem pode pedir de volta o que fora indevidamente pago). 

Aquele é sempre necessário, mas suficiente apenas nos casos em que não haja regra 

específica sobre legitimidade processual (que é justamente o caso das situações 

contempladas pelo art. 166 do CTN).”
154

 

 

As duas citações doutrinárias acima transcritas referem-se ao indigitado art. 

166, do CTN, como “norma fixadora de legitimidade”. A diferença entre um e outro 

está no fato de que DARZÉ, ao que parece, se refere ao dispositivo como se fosse 

uma típica regra de “legitimidade extraordinária”
155

. 

Parece oportuno, neste momento, relembrar alguns conceitos básicos de 

Direito Processual atinentes à legitimidade ad causam e suas modalidades. Com 

efeito, (i) legitimidade ordinária é conceito que induz pleito de direito (material) 

próprio, realizado (processualmente) em nome próprio; (ii) legitimidade 

extraordinária, por sua vez, pressupõe pleito de direito (material) alheio, realizado 

(processualmente) em nome próprio. 

Diante disso, a pergunta que nos surge é a seguinte: se a norma do art. 166 do 

CTN é uma típica regra de “legitimidade extraordinária”, tal qual sugerido pela 

doutrina acima referida, naquelas situações em que o contribuinte de direito se vale 

da ação de repetição do indébito tributário e logra êxito em provar a assunção do 

ônus financeiro, obtendo a tutela pleiteada, quem é o titular do direito tutelado? Se a 

resposta for “o próprio contribuinte de direito”, ruirá a tese da legitimidade 

extraordinária. Se a resposta for um “terceiro”, o contribuinte de fato, por exemplo, 

haverão que nos mostrar ao menos um caso de repasse do valor percebido pelo 

contribuinte de direito para o contribuinte de fato. 

                                                 
154

 Restituição do indébito tributário: legitimidade ativa nas incidências indiretas, p. 100/101. 

155
 A conclusão se dá em razão da menção, a título de exemplo, da legitimidade do Ministério Público para 

anular casamentos. 
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De outro lado, se tratarmos o problema sob a ótica da legitimidade (ad 

causam) ordinária – o que nos parece mais razoável – a questão se resolve 

conceitualmente. Isso porque a legitimidade (ad causam) ordinária não é algo que 

se “define”, genericamente, para uma classe de situações (a classe dos legitimados a 

repetir o indébito tributário, por exemplo). Legitimidade é conceito relacional 

(relação de identidade) que se verifica (e não se define) no confronto de dados 

constantes da demanda (partes e causa de pedir). 

Um sujeito será legitimado a ocupar o polo ativo de uma ação de repetição 

do indébito tributário se, e somente se, for o sujeito ativo da relação de indébito 

afirmada na (causa de pedir) demanda. E é aí que entram os artigos 165 e 166 do 

CTN, pois são eles os responsáveis pela fixação dos critérios de identificação dos 

(possíveis) titulares do direito subjetivo ao indébito tributário. Típicas normas de 

direito material. 

A questão é relativamente simples. Existem duas regras que regulam o 

nascimento do direito à restituição: a primeira, atinente aos tributos diretos, em a 

que a repercussão do ônus é suportada, por presunção, do próprio sujeito passivo 

realizador do pagamento indevido, e que é sintaticamente estruturada nos seguintes 

termos: dado o fato do pagamento indevido, deve ser direito subjetivo do sujeito 

passivo à restituição do indébito; a segunda, relativa aos chamados tributos 

indiretos, cuja natureza pressupõe a transferência do ônus financeiro do tributo, e 

que é estruturada sintaticamente da seguinte forma: dado o fato do pagamento 

indevido + prova da assunção do ônus (ou da autorização do terceiro que sofreu a 

repercussão), deve ser o direito subjetivo à restituição do indébito. 

Daí que, não estamos a falar de “norma de legitimidade”, mas de regra de 

direito material atributiva de direitos subjetivos. 

Aliás, o próprio conteúdo normativo do art. 166 do CTN afasta qualquer 

possibilidade de o interpretarmos em “termos de legitimidade ativa”. E isso porque 

estamos a tratar de um dispositivo que condiciona o exercício/titularidade de um 
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direito à “prova” da assunção do encargo ou à “prova” da expressa autorização do 

terceiro que suportou o ônus. 

Com efeito, e conforme restou demonstrado no Capítulo I deste trabalho, a 

verificação da legitimidade ad causam, isto é, da identidade entre as partes e os 

sujeitos da relação controvertida, é realizada, exclusivamente, à luz do que fora 

afirmado na demanda (teoria da asserção), sem qualquer necessidade 

(possibilidade) de se provar o que quer que seja. E isso sob pena de confundirmos 

condição da ação com mérito da causa. 

Conforme anotamos adrede, a única prova eventualmente necessária à 

emanação do juízo sobre legitimidade é aquela que diz com determinada posição 

jurídica
156

 do autor, exigida só eventualmente. Em se tratando de repetição do 

indébito tributário, a posição jurídica exigida é, no máximo, a de ser contribuinte de 

direito para alguns, ou de ser contribuinte de fato para outros. 

Em verdade, tanto o fato da assunção do ônus da repercussão, quanto a 

autorização concedida pelo contribuinte de fato, dizem com aspectos objetivos da 

relação de indébito (a demonstração do dano a ser reparado pela tutela 

condenatória). 

Nessa medida, as provas exigidas pelo artigo 166 do CTN perfazem 

condições de verificação do próprio direito (material) à restituição, aplicadas 

exclusivamente nas situações que envolvam tributos que repercutem. Levadas a 

juízo, determinarão o acolhimento ou o desacolhimento do pedido, mediante 

cognição exauriente do direito material. 

Assim, para aqueles que adotam, por exemplo, a orientação firmada pelo 

Superior Tribunal de Justiça, o titular de eventual direito à restituição de tributo 

pago indevidamente será, sempre, o contribuinte de direito, razão pela qual, 
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 “Toma-se ordinariamente o termo posição jurídica como sinônimo de situação jurídica. No entanto, as 

situações jurídicas não se reduzem às posições jurídica: aquelas são figuras singulares e absolutas, enquanto 

estas são, por sua vez, figuras de confronto, ou seja, relativas. Só há posição jurídica quando se compreende 

algo em relação a outro: assim seria, por exemplo, a posição do assistente em relação à vontade contrária e 

determinante da outra pessoa relativamente incapaz. Já a assistência em si mesma considerada, ou  a própria 

incapacidade, são situações jurídicas: a primeira, a situação de assistente, e a segunda, a de incapaz.” André 

Fontes. A pretensão como situação jurídica subjetiva, p. 111. 
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independentemente da prova produzida em eventual ação de repetição do indébito 

tributário, o contribuinte de direito sempre terá legitimidade para demandar. 

 Nesses casos, a prova – seja do pagamento indevido, seja da assunção do 

ônus financeiro – será dado necessário à verificação efetiva da existência do direito 

à restituição, perfazendo, assim, o próprio mérito da ação de repetição do indébito 

tributário.  

Por outro lado, e ainda no contexto da mesma orientação doutrinária e 

jurisprudencial, qualquer demanda ajuizada pelo contribuinte de fato resultará em 

extinção do processo, sem resolução do mérito, dada a flagrante ilegitimidade ativa, 

visto que, para aquela orientação doutrinária, não há qualquer possibilidade 

jurídico-material de o contribuinte de fato ser titular do direito subjetivo à 

restituição, pois não é a ele que o art. 166 do CTN é dirigido. 

Neste ponto (ilegitimidade do contribuinte de fato), aliás, a solução 

(processual) adotada pela jurisprudência do STJ é coerente com a orientação por ele 

adotada no REsp nº 903.394/AL (ver nota n. 137), representativo da controvérsia. 

O problema surge quando analisamos os precedentes que versam sobre o 

contribuinte de direito que, eventualmente, não tenha logrado êxito em provar a 

assunção do ônus. Nesses casos, conforme pudemos verificar acima (ver nota n. 

152), tem-se considerado que a ausência de prova pressupõe ilegitimidade ativa do 

contribuinte de direito, resultando em extinção do processo, sem resolução do 

mérito. 

Tal postura, data maxima venia, soa-nos absurda. Não só do ponto de vista 

teórico e conceitual, mas também sob o ângulo pragmático. 

E isso porque a admissão desta orientação nos leva a uma situação paradoxal, 

pois o juízo sobre a existência ou não de tais provas, quando positivo, resultaria 

num tipo de decisão, qual seja: julgamento do mérito com procedência do pedido. Já 

naquelas ocasiões em que o juízo sobre a prova for negativo, o efeito será um 

pronunciamento que materializará mera decisão terminativa. Não haveria, no caso, 
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qualquer espaço para um julgamento de mérito com improcedência do pedido, o que 

soa muitíssimo estranho. 

Por fim, parece importante que as objeções que fazemos, tanto à doutrina, 

quanto à jurisprudência, sobre o status atribuído à regra do art. 166 do CTN, 

aplicam-se independentemente da orientação adotada quanto ao titular do direito à 

restituição do indébito (contribuinte de direito, contribuinte de fato, ou ambos). 

Em todos os casos, o pronunciamento judicial que resultar da análise das 

provas exigidas pelo art. 166 do CTN manifestará, necessariamente, um juízo de 

mérito, independentemente de quem seja o beneficiário deste juízo. 
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Conclusões 

 

O objetivo do presente trabalho era identificar os critérios de aferição, in 

concreto, de aferição da legitimidade ativa na ação de repetição do indébito 

tributário, à luz do que dispõem as normas veiculadas nos artigos 165 e 166 do 

Código Tributário Nacional e em diálogo com a Doutrina e jurisprudência 

pertinentes ao assunto. 

Assim, a pretexto de traçar os contornos teóricos processuais necessários ao 

enfrentamento do problema da legitimidade ativa na ação de repetição do indébito 

tributário, iniciamos o Capítulo I deste trabalho discorrendo sobre o conceito de 

ação e suas implicações normativas. 

Tomamos “ação” como o direito, constitucionalmente prescrito, de se dirigir 

ao Poder Judiciário com vistas à obtenção da efetiva tutela jurisdicional, definição 

esta que, aliás, nos serviu de base para analisar a viabilidade conceitual e 

constitucional das chamadas condições da ação, em especial à luz do regime 

jurídico processual próprio ao Código de Processo Civil de 2015. Nessa ocasião, 

tivemos a oportunidade de cotejar e diferençar os juízos próprios ao conhecimento 

das condições da ação e do mérito da causa, diferençando-os a partir dos 

instrumentos oferecidos pela chamada teoria da asserção. Em seguida, debruçamo-

nos sobre o instituto da legitimidade ad causam, categoria que serve índice temático 

deste trabalho, e que fora definida como relação de identidade entre os sujeitos 

parciais do processo e os sujeitos da relação jurídico-material controvertida, tal qual 

afirmada pelo autor da demanda. 

No Capítulo II, utilizamo-nos da ideia de instrumentalidade para estabelecer 

e identificar as relações normativas estabelecidas entre direito material e direito 

processual, especialmente por meio da demonstração de que as particularidades 

inerentes a um determinado sistema jurídico de direito material, in casu, o 

tributário, influenciam diretamente no modo de aplicação e na eficácia do sistema 

jurídico processual. Nessa ocasião, colocamos acento na relação estreita que se 
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estabelece, no âmbito das chamadas “ações tributárias”, entre as noções de 

legitimidade ad causam e sujeição passiva em matéria tributária, destacando a 

importância do prévio conhecimento das regras de sujeição passiva tributária para a 

correta verificação, in concreto, dos sujeitos legitimados nas demandas de mesma 

natureza.  

Debruçamo-nos, no Capítulo III, sobre as regras que disciplinam a restituição 

do indébito tributário. A análise do “modelo normativo de restituição do indébito” 

foi feita a partir do plano constitucional, onde identificamos os princípios que 

norteiam e justificam o dever de restituir o tributo exigido e pago indevidamente. 

Essa análise se estendeu até o plano normativo infraconstitucional, ocasião em que 

tivemos a oportunidade de dialogar, mesmo que superficialmente (dados os limites 

do trabalho), com a Doutrina e jurisprudência pátrias. Após, discorremos sobre a 

ação de repetição do indébito tributário, delimitando seu objeto e evidenciando suas 

peculiaridades. Ao derradeiro, analisamos, com os instrumentos e premissas 

teóricas fixados nos Capítulos anteriores, as regras dos artigos 165 e 166 do Código 

Tributário Nacional, para concluir, conforme já havíamos antecipado, que tratam-se 

de verdadeiras regras de direito material, delimitadoras do próprio direito à 

restituição de tributos pagos indevidamente. Tais regras, conquanto determinantes 

na identificação da legitimidade ativa na ação de repetição do indébito tributário, 

não veiculam, por si e em si, “normas sobre legitimidade”, tal qual defendido por 

parte importante da Doutrina e da jurisprudência pertinentes ao assunto. 
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