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RESUMO 

 
Aplicação do artigo 170-A do Código Tributário Nacional, na hipótese de 
julgamento de Recurso Repetitivo: Análise à luz do Código de Processo Civil/15. 
Dissertação (Pós-graduação Stricto Sensu em Direito Tributário) – FGV, São Paulo, 
2017. 
 

 

Com o intuito de garantir o respeito aos precedentes judiciais positivado pelo Código 

de Processo Civil/15, bem como visando conferir observância às garantias 

constitucionais da razoável duração do processo e da isonomia ente os contribuintes, 

investiga-se a possibilidade e a necessidade de reinterpretação e flexibilização da 

aplicação do artigo 170-A do Código Tribunal Nacional, a fim de se reconhecer 

satisfeita a condição para realização de compensação de tributo objeto de 

controvérsia judicial (“trânsito em julgado”), quando houver a certificação do trânsito 

em julgado do acórdão paradigma proferido em recurso extraordinário ou especial 

repetitivos, favorável aos contribuintes e, assim, autorizar o início imediato dos 

procedimentos de compensação aos contribuintes que estiverem litigando a mesma 

questão fático-jurídica. 

 

Palavras-chave: Interpretação. Compensação. Precedentes Judiciais. Isonomia. 

Contribuinte. Trânsito em julgado. Recursos especial e extraordinário repetitivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 
Application of article 170-A of the National Tax Code, in the hypothesis of a 
Repetitive Appeal: Analysis in light of the Code of Civil Procedure/15. Dissertation 
(Stricto Sensu Post-graduation in Tax Law) - FGV, São Paulo, 2017. 
 

 

In order to ensure compliance with the judicial precedents set forth by the Code of Civil 

Procedure, as well as to ensure compliance with the constitutional guarantees of the 

reasonable duration of the litigation process and isonomy, it is reviewed the possibility 

and necessity of reinterpretation and flexibility of the application of Article 170- A from 

National Tax Code, in order to recognize that the condition for the realization of tax 

compensation subject to judicial litigation is met when the final decision is issued in an 

extraordinary or special repetitive appeal, favorable to taxpayers and thus authorize 

the immediate application of the compensation procedures for taxpayers who are 

litigating the same legal and factual question. 

 

Keywords: Interpretation. Compensation. Judicial precedents. Isonomy. Taxpayer. 

Related searches Repetitive special and extraordinary features.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO ............................................................................................................ 9 

CAPÍTULO I – A COMPENSAÇÃO NO DIREITO TRIBUTÁRIO E O CONTEXTO 

JURÍDICO-PROCESSUAL EM QUE FOI INCLUÍDO O ARTIGO 170-A AO CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL, PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 104/01 ...................... 11 

1.1 A Compensação no Direito Tributário ............................................................. 12 

1.2 A Compensação Tributária em Âmbito Federal: breve histórico legislativo 15 

1.3 O artigo 170-A ao Código Tributário Nacional: (i) Origem; (ii) Objetivos 

almejados pelo legislador; e, (iii) Percepção da doutrina.................................... 26 

1.4 O contexto jurídico-processual de inserção do artigo 170-A ao Código 

Tributário Nacional .................................................................................................. 36 

CAPÍTULO II – A EVOLUÇÃO DA INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 170-A DO 

CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL NOS TRIBUNAIS PÁTRIOS  .......................... 42 

2.1 A flexibilização da aplicação do artigo 170-A do Código Tributário Nacional, 

diante da declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal 

Federal e o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça  ................. 42 

2.2 A fixação de entendimento por parte do Superior Tribunal de Justiça em 

relação aos demais aspectos que contornam o artigo 170-A do Código Tributário 

Nacional ................................................................................................................... 50 

CAPÍTULO III – A TEORIA DOS PRECEDENTES JUDICIAIS NO SISTEMA 

JUDICIAL BRASILEIRO APÓS A ENTRADA EM VIGOR DO NOVO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL .................................................................................................... 53 

3.1 O Sistema de Precedentes Judiciais  .............................................................. 55 

3.1.1 Conceito e Características dos Precedentes Judiciais............................... 58 

3.1.2. Jurisprudência, Súmula, Súmula Vinculante e a desmistificação do 

Precedente Judicial ................................................................................................. 61 

3.2. O Código de Processo Civil de 2015  ............................................................. 63 

3.2.1 Os Recursos Repetitivos ............................................................................... 68 

3.2.2 O Efeito Vinculante ........................................................................................ 73 

CAPÍTULO IV – NOVA PROPOSTA DE INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 170-A DO 

CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL ......................................................................... 75 



4.1. O entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça e a 

necessidade de se reinterpretar o artigo 170-A do Código Tributário 

Nacional.....................................................................................................................75 

4.2. Nova proposta de interpretação e flexibilização do artigo 170-A do Código 

Tributário Nacional: alinhamento às garantias constitucionais ............ .................79 

4.2.1. O prestígio à garantia constitucional da razoável duração do processo.

 .................................................................................................................................................. 79 

4.2.2. O prestígio à garantia constitucional da isonomia  ........................................ 82 

4.3. Nova proposta de interpretação e flexibilização do artigo 170-A do Código 

Tributário Nacional: a compensação como ato realizado por conta e risco do 

contribuinte ........................................................................................................................... 86 

4.4. Nova proposta de interpretação e flexibilização do artigo 170-A do Código 

Tributário Nacional: análise de suas consequências  ............................................... 88 

4.4.1. Inaplicabilidade das penalidades em razão da realização de 

compensação antes do trânsito em julgado da ação individual  ........................... 90 

4.4.2. As ações judiciais em andamento após decisão proferida em recurso 

especial ou extraordinário repetitivos e o artigo 19 da Lei nº 10.522/02  ........... 92 

4.4.3. Hipótese em que será desnecessário o ajuizamento de ação após a 

uniformização de entendimento pelo sistema de precedentes judiciais  ............ 98 

4.4.4. A Tutela de Evidência e a flexibilização do artigo 170-A do Código 

Tributário Nacional ........................................................................................................... 101 

CONCLUSÃO ......................................................................................................... 110 

BIBLIOGRAFIA ...................................................................................................... 115 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

INTRODUÇÃO 

 

 Aos juristas cabe a função de interpretar o ordenamento jurídico com o intuito 

de garantir-lhe coerência, unidade e o fomento da plena efetividade das garantias 

sociais e fundamentais. 

  

Diante desse paradigma, objetiva-se neste trabalho analisar a possibilidade de 

reinterpretação do artigo 170-A do Código Tributário Nacional, que exige o trânsito em 

julgado da demanda individual, quando se pleiteia, judicialmente, a declaração do 

direito à compensação tributária. 

  

Defender-se-á a possibilidade de substituição do trânsito em julgado do feito 

individual, pelo trânsito em julgado do acórdão proferido em recursos extraordinário 

ou especial repetitivos, favoravelmente, aos contribuintes, quando houver identidade 

fático-jurídica entre o acórdão paradigma e o caso decidendo, o que autorizaria o início 

imediato dos procedimentos de compensação tributária. 

  

Como ponto de partida deste estudo, apresenta-se a análise do instituto da 

compensação, sua origem, objetivos do legislador com sua instituição, bem como a 

demonstração temporal do contexto jurídico-processual que precede e fundamenta a 

inclusão do artigo 170-A ao Código Tributário Nacional. 

  

Diante da inclusão do artigo 170-A ao Código Tributário Nacional, passou-se a 

buscar, por meio do exercício hermenêutico, o sentido do dispositivo legal quando de 

sua edição e, nos dias de hoje, após a evolução social e legislativa.  

 

 A proposta de releitura do artigo 170-A do Código Tributário Nacional, tem 

como principal alicerce a positivação da teoria dos precedentes judiciais, pelo Código 

de Processo Civil de 2015, especificamente nos artigos 926 e seguintes. 

 

É apresentado, no Capítulo 3, o sistema de precedentes judiciais, bem como 

os pontos que o distinguem de Jurisprudência, Súmula e Súmula Vinculante, com o 

intuito de realizar a desmistificação do Precedente Judicial. 
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 Ainda nesse Capítulo são apresentadas as disposições concernentes aos 

recursos repetitivos previstos no Código de Processo Civil e o efeito vinculante das 

decisões. 

 

 No último Capítulo são apresentados os fundamentos que justificam a 

reinterpretação e flexibilização do artigo 170-A do Código Tributário Nacional, 

iniciando-se pelas garantias constitucionais da razoável duração do processo e da 

isonomia. 

 

 Em seguida, são apresentadas as consequências jurídicas da aplicação da 

interpretação proposta, considerando-se o artigo 19 da Lei nº 10.522/02, bem como 

todas as demais disposições do Código de Processo Civil que tratam, direta ou 

indiretamente, da valorização dos precedentes judiciais.  

 

 É dever informar ao leitor que as linhas traçadas neste estudo intuem 

proporcionar ao jurista a fundamentação teórica para que, em relação ao exercício da 

profissão, reflita sobre a sistemática inovadora, visando à garantia da efetividade do 

ordenamento jurídico.  
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CAPÍTULO I – A COMPENSAÇÃO NO DIREITO TRIBUTÁRIO E O CONTEXTO 

JURÍDICO-PROCESSUAL EM QUE FOI INCLUÍDO O ARTIGO 170-A AO CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL, PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 104/01 

 

Como ponto de partida deste estudo, será apresentado o instituto da 

compensação no Direito Tributário.  

 

 Imprescindível registrar que o presente trabalho tratará da compensação 

tributária no plano federal, em que existem Leis e normas infralegais que permitem a 

boa exploração do instituto. No âmbito dos Estados, dos Municípios e do Distrito 

Federal, são escassas as normas que tratam do tema de forma estruturada.  

  

Na etapa seguinte, será apresentado o texto do artigo 170-A do Código 

Tributário Nacional e seus contornos jurídicos; a origem do Projeto de Lei que foi 

convertido na Lei Complementar nº 104/01 e que incluiu o artigo 170-A ao Codex; e, 

ato contínuo, a visão da doutrina sobre esse comando legal.  

 

Na sequência, será apresentado o contexto-jurídico-processual em que o artigo 

170-A foi incluído ao Código Tributário Nacional, objetivando demonstrar o real 

objetivo de sua edição. Essa análise se faz imprescindível, pois esse dispositivo foi 

incluído ao Código Tributário em 2001, momento em que a realidade jurídico-

processual não tratava da força vinculante dos precedentes judiciais, positivada, 

firmemente, no atual Código de Processo Civil. 

 

Com as mudanças sociais e legislativas, é natural que determinado dispositivo 

legal que se encontrava harmonizado com o sistema passe a ter seu enunciado 

dissociado da realidade (é o caso do artigo 170-A do Código Tributário Nacional). 

Demonstrar-se-á que, nesses casos, caberá ao intérprete, com responsabilidade, 

investigar as razões da dissociação e propor os caminhos necessários para sua 

harmonização, utilizando-se dos métodos disponíveis de interpretação.  
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1.1. A Compensação no Direito Tributário 

 

 No Direito Tributário o instituto da compensação tem tratamento específico, 

tendo em vista que o objeto da obrigação (o tributo) se situa no campo dos direitos 

indisponíveis.1 

 

 O artigo 156, inciso II do Código Tributário Nacional, trata da compensação 

como uma das modalidades de extinção do crédito tributário, in verbis: 

 

Art. 156. Extinguem o crédito tributário: 
(...); 
II - a compensação; 

 

 O Capítulo IV do Código Tributário Nacional trata das hipóteses de “Extinção 

do Crédito Tributário” (artigos 156 a 174), tendo reservado o artigo 170 para tratar 

exclusivamente da compensação:2 

 

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja 
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a 
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos 
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. 
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei 
determinará, para os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não 
podendo, porém, cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1% 
(um por cento) ao mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação 
e a do vencimento. 

 

O artigo 170 do Código Tributário Nacional é o fundamento legal da 

compensação tributária em âmbito nacional. No plano federal, a compensação é hoje 

disciplinada pelo artigo 66 da Lei nº 8.383/91, pelos artigos 73 e 74 da Lei  

nº 9.430/96, bem como pela Instrução Normativa RFB nº 1.717/17.3 

                                                           
1 A disciplina do instituto em nosso Direito Civil, à semelhança do avoengo Direito português, exclui as 

dívidas tributárias (art. 853 do Código Civil luso). Os civilistas daqui e d’alhures justificam a exclusão 
pelo interesse geral em prol da arrecadação, pois o Estado depende dos tributos para subsistir. 
COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário Brasileiro. 15ª Ed., Rio de Janeiro, 
Forense, 2016, p. 741. 
2 “Por outras modalidades, além do pagamento, a obrigação tributária igualmente se extingue. A 

compensação é uma delas. Tem por pressuposto duas relações jurídicas diferentes, em que o credor 
de uma é devedor da outra e vice-versa”. CARVALHO. Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 
28ª Ed., São Paulo, Saraiva, 2017, p. 453. 
3 “No Direito Fiscal, a compensação é condicionada ao discricionarismo do Tesouro Público. Mas o 

sujeito passivo só poderá contrapor seu crédito ao crédito tributário, como direito subjetivo seu, nas 
condições e garantias que a lei fixar. Fora disso, quando a lei o permite, se aceitar as condições 
específicas que a autoridade investida de poder discricionário, nos limites legais, para fixá-las, estipular, 
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 Analisando o fundamento da compensação, assim lecionou José Eduardo 

Soares de Melo: 

 
Funda-se na justiça e na equidade, revelando significativa utilidade, pois 
objetiva (implicitamente) evitar a multiplicação de providências 
administrativas e demandas judiciais. Notória a vantagem da compensação 
na medida em que inúmeras transações se entrecruzam em sentidos 
diversos. Dessa forma, poupam-se várias complicações e ônus, em razão da 
simples amortização dos créditos recíprocos, eliminando-se repetidas 
transferências ou movimentações de dinheiro e os naturais riscos de atrasos 
perdas, etc.4 

 

 Nas lições de Sacha Calmon Navarro Coêlho, “o legislador prestigiou a 

competência tributária traçada pela Constituição Federal, atribuindo aos entes 

federativos o poder de traçar as condições em que será autorizada a compensação 

de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito 

passivo contra a Fazenda Pública”.5 

 

O artigo 170 do Código Tributário Nacional norteia os entes políticos que 

pretenderem oferecer a compensação como meio alternativo de extinção do crédito 

tributário, no âmbito de sua competência tributária6, traçando seus requisitos mínimos, 

quais sejam: necessidade de previsão em Lei; dívidas recíprocas entre o fisco e o 

sujeito passivo; e, créditos líquidos e certos do sujeito passivo contra a Fazenda 

Pública. 

 

Aliomar Baleeiro asseverava que:  

 

 
 

                                                           
julgando a conveniência e oportunidade de aceitar ou recusar o encontro de débitos”. BALEEIRO, 
Aliomar. Direito Tributário Brasileiro, Forense, 1999, p. 509. 
4 MELO, José Eduardo Soares De. Curso de Direito Tributário. 7ª Ed., São Paulo: Dialética, 2007,  

p. 340. 
5 “Note-se que quaisquer créditos, como, por exemplo, os decorrentes de contratos com os Poderes 

Públicos e os provenientes de precatórios, títulos da dívida pública ou de desapropriações, podem ser 
opostos aos débitos tributários favoráveis à Fazendas Públicas. Correto, portanto, o Código Tributário 
Nacional. Na prática, porém, fica-se a depender dos legisladores das ordens de governo que convivem 
na Federação. Estes já não nos representam a contento. As maiorias parlamentares servem aos 
governos, ao Fisco”. COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário Brasileiro, 15ª 
edição, Rio de Janeiro, Forense, 2016, p. 742. 
6 “Art. 6º A atribuição constitucional de competência tributária compreende a competência legislativa 

plena, ressalvadas as limitações contidas na Constituição Federal, nas Constituições dos Estados e 
nas Leis Orgânicas do Distrito Federal e dos Municípios, e observado o disposto nesta Lei”. (Código 
Tributário Nacional) 
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O CTN, em seu artigo 170, acolheu a compensação nas condições e sob as 
garantias que estipular a lei ou que ela cometer à estipulação da autoridade 
em caso concreto. Nesta última hipótese abre-se ao agente público certa 
dose de discricionarismo administrativo, para apreciar a oportunidade, a 
conveniência e o maior ou o menor rigor de condições e garantias.7 

 

A necessidade de previsão em Lei é ponto marcante do instituto da 

compensação no Direito Tributário, que é regido pelo princípio da estrita legalidade, 

conforme preconizam o artigo 150, inciso I da Constituição Federal8 e o artigo 97, do 

Código Tributário Nacional.9  

 

No mesmo sentido, Eduardo Domingos Bottallo assim pontuou: 

 

Em primeiro lugar, é necessário, que as partes envolvidas sejam as mesmas 
(isto é, a mesma Fazenda Pública e o mesmo sujeito passivo tributário). As 
dívidas devem, pois, ser recíprocas. Além disso, os créditos do sujeito 
passivo tributário e do Fisco hão de ser líquidos e certos, já que, se 
dependerem da tomada de ulteriores providências administrativas ou 
jurídicas, para serem apurados, não se prestam à compensação. Ainda, é 
necessário que uma lei autorize, genérica ou especificamente, a 
compensação.10 

 

 Tendo sido apresentado o fundamento legal da compensação no Direito 

Tributário, a seguir será apresentado breve histórico legislativo da compensação em 

âmbito federal. 

 

 

 

 

                                                           
7 BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro, 11ª edição (atual. Derzi, Misabel Abreu Machado), 

Rio de Janeiro, Forense, 1999. 
8 “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”; 
9 “Art. 97. Somente a lei pode estabelecer: I - a instituição de tributos, ou a sua extinção; II - a majoração 

de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65; III - a definição do 
fato gerador da obrigação tributária principal, ressalvado o disposto no inciso I do § 3º do artigo 52, e 
do seu sujeito passivo; IV - a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo, ressalvado o 
disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65; V - a cominação de penalidades para as ações ou omissões 
contrárias a seus dispositivos, ou para outras infrações nela definidas; VI - as hipóteses de exclusão, 
suspensão e extinção de créditos tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades”. (Grifos 
não são do original) 
10 BOTTALLO, Eduardo Domingos. A Compensação Tributária e o Artigo 170-A do CTN. In Rocha, 

Valdir de Oliveira; [colab.] Barreto, Aires F. Grandes questões atuais do direito tributário, 5.  São Paulo, 
Dialética, 2001. 
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1.2.  A Compensação Tributária em Âmbito Federal: breve histórico legislativo 

 

 Conforme já apresentado, a compensação no Direito Tributário encontra 

fundamento no artigo 170 do Código Tributário Nacional, que autoriza a utilização 

dessa modalidade de extinção do crédito tributário pelo ente político, desde que haja 

lei que regulamente o procedimento.  

  

 A primeira vez que o Poder Legislativo se preocupou em regulamentar a 

compensação em âmbito federal foi em 1991, com a edição do artigo 66 da Lei  

nº 8.383, que assim prescreve: 

 
Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos, 
contribuições federais, inclusive previdenciárias, e receitas patrimoniais, 
mesmo quando resultante de reforma, anulação, revogação ou rescisão de 
decisão condenatória, o contribuinte poderá efetuar a compensação desse 
valor no recolhimento de importância correspondente a período subsequente. 
§ 1º A compensação só poderá ser efetuada entre tributos, contribuições e 
receitas da mesma espécie. 
§ 2º É facultado ao contribuinte optar pelo pedido de restituição. 
§ 3º A compensação ou restituição será efetuada pelo valor do tributo ou 
contribuição ou receita corrigido monetariamente com base na variação da 
UFIR. 
§ 4º As Secretarias da Receita Federal e do Patrimônio da União e o Instituto 
Nacional do Seguro Social - INSS expedirão as instruções necessárias ao 
cumprimento do disposto neste artigo. 

 

 A partir de então, estava viabilizada a possibilidade de compensação dos 

valores recolhidos indevidamente pelo contribuinte, nos casos de pagamento indevido 

ou a maior de tributos, contribuições federais, inclusive, previdenciárias, e receitas 

patrimoniais, com a importância correspondente a período subsequente. 

  

 A compensação, de acordo com o artigo 66 da Lei nº 8.383/91, se restringia a 

valores correspondentes a períodos vincendos e entre tributos, contribuições e 

receitas da mesma espécie. Importante assinalar que o Supremo Tribunal Federal 

definiu que contribuição é espécie tributária11 e, como tal, se submete às limitações 

                                                           
11 “Os tributos, nas suas diversas espécies, compõem o Sistema Constitucional Tributário brasileiro, 

que a Constituição inscreve nos seus arts. 145 a 162. Tributo, sabemos todos, encontra definição no 
art. 3º do CTN (CTN), definição que se resume, em termos jurídicos, no constituir ele uma obrigação 
que a lei impõe às pessoas, de entrega de uma certa importância em dinheiro ao Estado. As obrigações 
são voluntárias ou legais. As primeiras decorrem da vontade das partes, assim, do contrato; as legais 
resultam da lei, por isso são denominadas obrigações ex lege e podem ser encontradas tanto no direito 
público quanto no direito privado. A obrigação tributária, obrigação ex lege, a mais importante do direito 
público, ‘nasce de um fato qualquer da vida concreta, que antes havia sido qualificado pela lei como 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8383.htm#art66
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ao poder de tributar. Em 1991, quando da edição da Lei nº 8.383, o legislador ainda 

diferenciava tributo de contribuição, como se pode verificar da redação do artigo 66. 

  

 Passados quatro anos, entrou em vigor a Lei nº 9.250/95 que, em seu artigo 

39, caput, assim preceituou: 

 

Art. 39. A compensação de que trata o art. 66 da Lei nº 8.383, de 30 de 
dezembro de 1991, com a redação dada pelo art. 58 da Lei nº 9.069, de 29 
de junho de 1995, somente poderá ser efetuada com o recolhimento de 
importância correspondente a imposto, taxa, contribuição federal ou receitas 
patrimoniais de mesma espécie e destinação constitucional, apurado em 
períodos subsequentes. 

 

 Assim, além da necessidade de a compensação ser realizada apenas com 

tributos da mesma espécie, passou-se a exigir, também, que tivessem a mesma 

destinação constitucional.  

  

 Após um ano, entrou em vigor o artigo 74 da Lei nº 9.430/9612, que passou a 

autorizar, mediante requerimento do contribuinte, a compensação para quitação de 

quaisquer tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal. 

  

 Veja-se que o artigo 74 da Lei nº 9.430/96 não faz qualquer menção aos artigos 

66 da Lei nº 8.383/91 e 39 da Lei nº 9.250/95, de modo que, após sua entrada em 

vigor, o contribuinte passou a conviver com dois regimes distintos de compensação. 

 

 De um lado, o regime das Lei nºs 8.383/91 e 9.250/95, que permitia que o 

contribuinte realizasse a compensação por sua conta e risco, cumprindo a exigência 

                                                           
apto a determinar o seu nascimento.’ (Geraldo Ataliba, Hermenêutica e Sistema Constitucional 
Tributário, in Diritto e pratica tributaria, volume L, Padova, Cedam, 1979). As diversas espécies 
tributárias, determinadas pela hipótese de incidência ou pelo fato gerador da respectiva obrigação 
(CTN, art. 4º), são a) os impostos (CF, art. 145, I, arts. 153, 154, 155 e 156), b) as taxas (CF, art. 145, 
II), c) as contribuições, que são c.l) de melhoria (CF, art. 145, III), c.2) sociais (CF, art. 149), que, por 
sua vez, podem ser c.2.1) de seguridade social (CF, art. 195, CF, 195, § 4º) e c.2.2) salário educação 
(CF, art. 212, § 5º) e c.3) especiais: c.3.1.) de intervenção no domínio econômico (CF, art. 149) e c.3.2) 
de interesse de categorias profissionais ou econômicas (CF, art. 149). Constituem, ainda, espécie 
tributária, d) os empréstimos compulsórios (CF, art. 148)”  
(ADI 447, Rel. Min. Octavio Gallotti, voto do Min. Carlos Velloso, julgamento em 5-6-1991, Plenário, DJ 
de 5-3-1993 - http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/publicacaoLegislacaoAnotada/anexo/Completo.pdf) 
12 “Art. 74. Observado o disposto no artigo anterior, a Secretaria da Receita Federal, atendendo a 

requerimento do contribuinte, poderá autorizar a utilização de créditos a serem a ele restituídos ou 
ressarcidos para a quitação de quaisquer tributos e contribuições sob sua administração”. 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8383.htm#art66
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8383.htm#art66
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9069.htm#art58
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9069.htm#art58
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de que fossem tributos da mesma espécie, destinação constitucional e apurados em 

períodos subsequentes (valores vincendos). Por outro lado, apesar de permitir a 

compensação para quitação de quaisquer tributos e contribuições sob administração 

da Secretaria da Receita Federal, a Lei nº 9.430/96 exigia prévio requerimento do 

contribuinte para autorizar a concretização do procedimento e a extinção do crédito 

tributário. 

  

 No ano de 2002, foi publicada a Medida Provisória nº 66, posteriormente 

convertida na Lei nº 10.637/02, a qual deu nova redação ao artigo 74 da Lei  

nº 9.430/96, nos seguintes termos: 

 

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito 
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da 
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-
lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e 
contribuições administrados por aquele Órgão. 
 

 Analisando os parágrafos incluídos ao artigo 74 da Lei nº 9.430/96, verifica-se 

que a compensação passou a ser autorizada mediante a apresentação de declaração, 

pelo sujeito passivo, com as informações relativas aos créditos utilizados e aos 

respectivos débitos compensados. Outro ponto que merece destaque refere-se ao fato 

de ter sido positivado que a compensação declarada pelo sujeito passivo extingue o 

crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. É o que 

preconizam os §§ 1º e 2º13 do artigo 74 da Lei em análise. 

  

 Assim, tem-se que a compensação é realizada de forma unilateral pelo sujeito 

passivo e por sua conta e risco. É exatamente o que vigora até os dias de hoje. 

  

 Em 2003, por intermédio da Medida Provisória nº 135 (convertida na Lei  

nº 10.833/03), foi incluído o § 5º ao artigo 74 da Lei nº 9.430/96, o qual prevê que “o 

prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de 5 

(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação”. 

                                                           
13 “§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, 

de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos 
compensados. § 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito 
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação”. 
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 Noutras palavras, a Secretaria da Receita Federal do Brasil tem o prazo de 5 

(cinco) anos para homologar a declaração de compensação apresentada pelo sujeito 

passivo. Caso não ocorra a homologação nesse prazo, o tributo adimplido via 

compensação estará definitivamente extinto, nos termos do artigo 156, II do Código 

Tributário Nacional. 

  

 Ainda, analisando o caput do artigo 74 da Lei nº 9.430/96, com a redação atual, 

inserida de forma definitiva ao ordenamento jurídico por meio da Lei  

nº 10.637/02, restou positivada a possibilidade de compensação dos créditos 

reconhecidos judicialmente, após o trânsito em julgado da decisão.  

  

 A compensação de crédito do contribuinte fundamentada em decisão judicial 

transitada em julgado já era prática presente na relação fisco/contribuinte, ficando aqui 

o registro de que passou a ter previsão expressa em Lei Ordinária apenas em 2002, 

com a edição da Lei nº 10.637. 

 

 Essa previsão se deu após a inclusão do artigo 170-A ao Código Tributário 

Nacional, pela Lei Complementar nº 104 de 2001, que vedou a compensação de 

tributo, objeto de demanda judicial proposta pelo sujeito passivo, antes do trânsito em 

julgado da respectiva decisão judicial. Esse dispositivo será objeto de análise acurada 

mais adiante, pois é parte central do presente estudo. 

 

Outras inovações relevantes com relação à compensação no Direito Tributário, 

trazidas pelas Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, que alteraram a redação do artigo 74, 

da Lei nº 9.430/96, serão tratadas a seguir. Inicialmente, veja-se o que dispõe o § 4º, 

do artigo 74: 

 

Artigo 74.  
(...)  
§ 4º. Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade 
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu 
protocolo, para os efeitos previstos neste artigo.  

 

Com a inclusão desse dispositivo, o legislador conferiu aos pedidos de 

compensação pendentes de apreciação os mesmos efeitos da declaração de 

compensação, restando claro que os tributos objetos desses pedidos de 
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compensação estão extintos, sob condição resolutória de sua ulterior homologação  

(§ 2º do artigo 74 da Lei nº 9.430/96). 

 

Os §§ 6º a 9ª14, incluídos ao artigo 74, da Lei nº 9.430/96, pela Medida 

Provisória nº 135/05 (convertida na Lei nº 10.833/03), preconizam, em suma, que a 

declaração de compensação constitui confissão de dívida para fins de exigência dos 

débitos indevidamente compensados. Destarte, o tributo objeto de declaração de 

compensação não homologada poderá ser inscrito em dívida ativa e ato contínuo 

poderá ser cobrado via ação de Execução Fiscal, independentemente da realização 

de lançamento de ofício15, na hipótese de não haver pagamento ou apresentação de 

manifestação de inconformidade no prazo de 30 (trinta) dias.  

 

E, de acordo com a autora Juliana Furtado Costa Araujo, “isto implica afirmar 

que o crédito tributário cuja extinção é pretendida poderá ser exigido pela Fazenda 

Pública sem necessidade do ato do prévio lançamento, caso a compensação não seja 

homologada pelo fisco. Nesta hipótese, considera-se que a declaração de 

compensação seria linguagem competente para sua constituição”.16 

 

 Apresentada manifestação de inconformidade face a não homologação da 

compensação, e sendo esta julgada improcedente, caberá recurso ao Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais – CARF. Com a apresentação da manifestação de 

inconformidade, será obedecido o rito processual do Decreto nº 70.235/72 e o tributo 

                                                           
14 “Artigo 74. (...) § 6o. “A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil 

e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados”. § 7o. Não homologada a 
compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no 
prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos 
indevidamente compensados; § 8o. Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será 
encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União, 
ressalvado o disposto no § 9o. § 9o. É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar 
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação”. 
15 O autor Eurico Marcos Diniz de Santi define lançamento como sendo “o ato-norma administrativo 

que apresenta estrutura hipotética-condicional, associando à ocorrência do fato jurídico tributário 
(hipótese) uma relação jurídica intranormativa (consequência) que tem por termo o sujeito ativo e o 
sujeito passivo, e por objeto a obrigação deste em prestar a conduta de pagar quantia determinada 
pelo produto matemático da base de cálculo pela alíquota”. DE SANTI, Eurico Marcos Diniz. 
Lançamento Tributário. São Paulo: Max Limonad, 1996, p. 133.   
16 ARAUJO, Juliana Furtado Costa. Compensação de Tributos Federais na Esfera Administrativa: 

Evolução Legislativa e Aspectos Polêmicos Envolvendo sua Aplicação.  In Barreto, Aires 
Fernandino. [coordenador]. Direito Tributário Contemporâneo - Estudos em homenagem a Geraldo 
Ataliba. 1ª Ed., São Paulo, Malheiros Editores, 2011. p. 408. 
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objeto de compensação terá sua exigibilidade suspensa, nos termos do inciso III, do 

artigo 151 do Código Tributário Nacional. É o que prescrevem, em síntese, os §§ 9º a 

11, do artigo 74 da Lei nº 9.430/96, com a redação dada pela Lei nº 10.833/03. 

 

 Nos anos de 2004 e 2009, com o objetivo de promover ajustes ao sistema de 

compensação, foram editadas as Leis nºs 11.051 e 11.941, respectivamente, que 

alteraram o § 1217, do artigo 74 da Lei nº 9.430/96, criando hipóteses em que a 

compensação será considerada não declarada. 

 

 Nas hipóteses em que a compensação é considerada não declarada, a 

Secretaria da Receita Federal do Brasil sequer analisa o mérito da declaração, pois 

há vedação legal expressa nos §§ 3º e 12, do artigo 74 da Lei nº 9.430/96.  

 

 Assim, diferentemente do que ocorre nas hipóteses de não homologação da 

compensação, em que o contribuinte pode refutar a decisão do fisco via manifestação 

de inconformidade (considerando o rito processual previsto no Decreto nº 70.235/72 

e os efeitos do inciso III, do artigo 151 do Código Tributário Nacional), nos casos de 

não declaração, caberá, apenas, recurso administrativo no prazo de 10 (dez) dias, 

sem efeito suspensivo18 e 19. 

 

                                                           
17 “§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: I - previstas no § 3o deste 

artigo; II - em que o crédito: a) seja de terceiros; b) refira-se a "crédito-prêmio" instituído pelo art. 1o do 
Decreto-Lei no 491, de 5 de março de 1969; c) refira-se a título público; d) seja decorrente de decisão 
judicial não transitada em julgado; ou e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela 
Secretaria da Receita Federal - SRF.; f) tiver como fundamento a alegação de inconstitucionalidade de 
lei, exceto nos casos em que a lei: 1 – tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal 
Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade; 2 – 
tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal; 3 – tenha sido julgada inconstitucional em 
sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; ou 4 – seja objeto de súmula vinculante 
aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal”. 
18 “Art. 56. Das decisões administrativas cabe recurso, em face de razões de legalidade e de mérito. § 

1o O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar no prazo 
de cinco dias, o encaminhará à autoridade superior”. 
“Art. 59. Salvo disposição legal específica, é de dez dias o prazo para interposição de recurso 
administrativo, contado a partir da ciência ou divulgação oficial da decisão recorrida”. 
“Art. 61. Salvo disposição legal em contrário, o recurso não tem efeito suspensivo”. 
19 “Todo esse movimento é compreensível numa política fiscal expansionista, pois a arrecadação 

tributária é proporcionalmente maior quanto menor forem as possibilidades compensatórias: Vale dizer: 
mais compensação é sinônimo de menos DARFs”. MASSUD, Rodrigo G. N. Valorização dos 
Precedentes e Compensação Tributária: Implicações com o Código de Processo Civil de 
2015.  In Conrado, Paulo Cesar. [coordenador]. Processo Tributário Analítico, volume III, 1ª Ed., São 
Paulo, Noeses, 2016. p. 158. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del0491.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del0491.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art103a
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 Outro efeito prejudicial ao contribuinte, em relação à hipótese de a 

compensação ser considerada não declarada, diz respeito ao lançamento de ofício, 

com a aplicação de multa punitiva que parte de 75% (setenta e cinco por cento) 

podendo chegar a 225% (duzentos e vinte e cinco por cento), sobre “a totalidade ou 

diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou 

recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata”, conforme assim 

dispõe o artigo 44 da Lei nº 9.430/96 combinado com os §§ 1º a 3º, do artigo 75 da 

Instrução Normativa RFB nº 1.717/17. 

 

 Ainda, tratando-se do histórico da compensação no plano federal, deve ser 

ressaltado que, após sucessivas alterações legislativas relacionadas à multa isolada, 

promovidas pelas Leis nºs 12.249/10, 12.844/13, 13.097/15 e 13.137/15, hoje os §§ 

17 e 18 do artigo 74 da Lei nº 9.430/96 vigoram com a seguinte redação: 

 
Art. 74. (...): 
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do 
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de 
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.  
§ 18.  No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não 
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de 
que trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no 
disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código 

Tributário Nacional.  

 

 Em que pesem as diversas alterações legislativas com relação ao sistema de 

compensação em âmbito federal, é importante registrar que a previsão legal do 

procedimento se encontra concentrada no artigo 74 da Lei nº 9.430/96. 

 

 Deve ser feita a ressalva de que a compensação de ofício se encontra prevista 

no artigo 7º do Decreto-lei nº 2.287/86, que, após a alteração promovida pela Lei  

nº 11.196/05, passou a ter a seguinte redação:  

 

Art. 7o A Receita Federal do Brasil, antes de proceder à restituição ou ao 
ressarcimento de tributos, deverá verificar se o contribuinte é devedor à Fazenda 
Nacional.   
§ 1o Existindo débito em nome do contribuinte, o valor da restituição ou 
ressarcimento será compensado, total ou parcialmente, com o valor do débito.   
§ 2o Existindo, nos termos da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, débito em 
nome do contribuinte, em relação às contribuições sociais previstas nas alíneas 
a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, ou às 
contribuições instituídas a título de substituição e em relação à Dívida Ativa do 
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, o valor da restituição ou ressarcimento 
será compensado, total ou parcialmente, com o valor do débito.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5172.htm#art151iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5172.htm#art151iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5172.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8212cons.htm#art11pa
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8212cons.htm#art11pa
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8212cons.htm#art11pb
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8212cons.htm#art11pc
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§ 3o Ato conjunto dos Ministérios da Fazenda e da Previdência Social estabelecerá 
as normas e procedimentos necessários à aplicação do disposto neste artigo. 

 

Essa modalidade de compensação encontra-se, atualmente, regulamentada no 

Decreto nº 2.138/97 (artigo 6º20) e no artigo 89, da Instrução Normativa RFB  

nº 1.717/17.21 

 

A Administração Pública busca, com a compensação de ofício, evitar o 

pagamento de restituição ou ressarcimento ao contribuinte, quando este estiver em 

débito com o fisco federal. É importante ressaltar que as hipóteses de compensação 

de ofício foram sendo alargadas pelas sucessivas normas infralegais que a 

regulamentaram antes da edição da Instrução Normativa RFB nº 1.717/1722, com 

destaque para inclusão dos débitos parcelados como passíveis de procedimento de 

compensação de ofício. 

 

                                                           
20 “Art. 6° A compensação poderá ser efetuada de ofício, nos termos do art. 7° do Decreto-Lei n° 2.287, 

de 23 de julho de 1986, sempre que a Secretaria da Receita Federal verificar que o titular do direito à 
restituição ou ao ressarcimento tem débito vencido relativo a qualquer tributo ou contribuição sob sua 
administração. § 1° A compensação de ofício será precedida de notificação ao sujeito passivo para que 
se manifeste sobre o procedimento, no prazo de quinze dias, sendo o seu silêncio considerado como 
aquiescência. § 2° Havendo concordância do sujeito passivo, expressa ou tácita, a Unidade da 
Secretaria da Receita Federal efetuará a compensação, com observância do procedimento 
estabelecido no art. 5°. § 3° No caso de discordância do sujeito passivo, a Unidade da Secretaria da 
Receita Federal reterá o valor da restituição ou do ressarcimento até que o débito seja liquidado”. 
21 “Art. 89. A restituição e o ressarcimento de tributos administrados pela RFB ou a restituição de 

pagamentos efetuados mediante Darf ou GPS cuja receita não seja administrada pela RFB será 
efetuada depois de verificada a ausência de débitos em nome do sujeito passivo credor perante a 
Fazenda Nacional. 
§ 1º Existindo débito, ainda que consolidado em qualquer modalidade de parcelamento, inclusive de 
débito já encaminhado para inscrição em Dívida Ativa da União, de natureza tributária ou não, o valor 
da restituição ou do ressarcimento deverá ser utilizado para quitá-lo, mediante compensação em 
procedimento de ofício. 
§ 2º A compensação de ofício de débito parcelado restringe-se aos parcelamentos não garantidos. 
§ 3º Previamente à compensação de ofício, deverá ser solicitado ao sujeito passivo que se manifeste 
quanto ao procedimento no prazo de 15 (quinze) dias, contado da data do recebimento de comunicação 
formal enviada pela RFB, sendo o seu silêncio considerado como aquiescência. 
§ 4º Na hipótese de o sujeito passivo discordar da compensação de ofício, a unidade da RFB 
competente para efetuar a compensação reterá o valor da restituição ou do ressarcimento até que o 
débito seja liquidado. 
§ 5º Havendo concordância do sujeito passivo, expressa ou tácita, quanto à compensação, esta será 
efetuada na ordem estabelecida nesta Instrução Normativa. 
§ 6º O crédito em favor do sujeito passivo que remanescer do procedimento de ofício de que trata o § 
5º ser-lhe-á restituído ou ressarcido. 
§ 7º Quando se tratar de pessoa jurídica, a verificação da existência de débito deverá ser efetuada em 
relação a todos os seus estabelecimentos, inclusive obras de construção civil. 
§ 8º O disposto no caput não se aplica ao reembolso”. 
22 Instrução Normativa SRF nº 600/05 (artigo 34); Instrução Normativa RFB nº 900/08 (artigo 49); e, 

Instrução Normativa RFB nº 1.300 (artigo 61). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2287.htm#art7.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2287.htm#art7.
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Analisando as Instruções Normativas que antecederam a Instrução Normativa 

RFB nº 1.300/12 (revogada pela Instrução Normativa RFB nº 1.717/17), o Superior 

Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.130.680/RS23, declarou 

ilegal a utilização da compensação de ofício com débito objeto de parcelamento, já 

que as normas infralegais, ao assim prescreverem, exorbitaram sua função 

meramente regulamentar. Outra razão da declaração da ilegalidade se apoia no fato 

de os débitos parcelados estarem acobertados pela suspensão da exigibilidade, nos 

termos do inciso VI, do artigo 151 do Código Tributário Nacional. 

 

 Apresentado o histórico legislativo do sistema de compensação tributária em 

âmbito federal, deteremo-nos agora às espécies de compensação, para facilitar a 

compreensão do leitor e o desenvolvimento do presente estudo. 

 

 Tomando-se por base a pessoa encarregada de produzir a norma individual e 

concreta necessária à sua concretização, a compensação pode ser classificada em 

três espécies: a compensação de ofício, realizada pela autoridade administrativa; a 

                                                           
23 “TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO PELA SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL DE 

VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE A TÍTULO DE PIS E COFINS A SEREM RESTITUÍDOS EM 
REPETIÇÃO DE INDÉBITO, COM VALORES DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS CONSOLIDADOS NO 
PROGRAMA PAES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 151, VI, DO CTN. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE 
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IN'S SRF 600⁄2005 E 900⁄2008.  EXORBITÂNCIA DA 
FUNÇÃO REGULAMENTAR. 1.  Os créditos tributários, objeto de acordo de parcelamento e, por 
isso, com a exigibilidade suspensa, são insuscetíveis à compensação de ofício, prevista no 
Decreto-Lei 2.287⁄86, com redação dada pela Lei 11.196⁄2005. (Precedentes: AgRg no REsp 
1136861⁄RS, Rel. Ministro  HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27⁄04⁄2010, 
DJe 17⁄05⁄2010; EDcl no REsp 905.071⁄SP, Rel. Ministro  HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, 
julgado em 11⁄05⁄2010, DJe 27⁄05⁄2010; REsp 873.799⁄RS, Rel. Ministro  MAURO CAMPBELL 
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12⁄08⁄2008, DJe 26⁄08⁄2008; REsp 997.397⁄RS, Rel. 
Ministro  JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04⁄03⁄2008, DJe 17⁄03⁄2008) 5. A previsão 
contida no art. 170 do CTN confere atribuição legal às autoridades administrativas fiscais para 
regulamentar a matéria relativa à compensação tributária, dês que a norma complementar (consoante 
art. 100 do CTN) não desborde do previsto na lei regulamentada. 6. Destarte, as normas insculpidas 
no art. 34, caput e parágrafo primeiro, da IN SRF 600⁄2005, revogadas pelo art. 49 da IN SRF 
900⁄2008, encontram-se eivadas de ilegalidade, porquanto exorbitam sua função meramente 
regulamentar, ao incluírem os débitos objeto de acordo de parcelamento no rol dos débitos 
tributários passíveis de compensação de ofício, afrontando o art. 151, VI, do CTN, que prevê a 
suspensão da exigibilidade dos referidos créditos tributários, bem como o princípio 
da hierarquia das leis. 7. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário impede qualquer ato 
de cobrança, bem como a oposição desse crédito ao contribuinte. É que a suspensão da exigibilidade 
conjura a condição de inadimplência, conduzindo o contribuinte à situação regular, tanto que lhe 
possibilita a obtenção de certidão de regularidade fiscal. 8. Recurso especial desprovido”. STJ, Recurso 
Especial nº 1.130.680/RS, Primeira Turma, Ministro Relator Luiz Fux, DJ de 28/10/2010) (Grifos não 
são do original. 
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autocompensação, realizada pelo particular, quando identifica o indébito tributário; e 

a compensação decorrente de indébito tributário reconhecido judicialmente.24 

 

Na compensação de ofício, conforme já demonstrado, antes de proceder à 

restituição ou o ressarcimento de crédito do sujeito passivo, a autoridade competente 

para promover a restituição ou o ressarcimento deverá verificar a existência de débitos 

em nome do sujeito passivo credor perante a Fazenda Nacional.  

 

 Em relação à autocompensação, o contribuinte-credor tem a faculdade de 

utilizar seus créditos, passíveis de restituição ou ressarcimento, para compensar com 

débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos e contribuições 

administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.  

 

 Nessa modalidade (autocompensação), o direito material à compensação é 

identificado e apurado, unilateralmente, pelo contribuinte, em razão de recolhimento 

indevido ou a maior a título de tributo.  

 

Entre as modalidades de compensação no Direito Tributário, interessa ao 

presente trabalho aquela autorizada pelo Poder Judiciário, quando provocado a dirimir 

conflito de interesse entre o ente político e o particular (sujeitos ativo e passivo da 

obrigação tributária), acerca da (i)legalidade ou (in)constitucionalidade de 

determinada norma de incidência tributária.  

 

Nesse caso, o direito material a compensação do indébito tributário, 

diferentemente do que ocorre com a autocompensação, é declarado pelo Poder 

Judiciário.  

  

 E a compensação decorrente de indébito tributário reconhecido judicialmente, 

para ser levada a efeito, está condicionada à habilitação prévia do crédito pela 

Delegacia da Receita Federal do Brasil, por intermédio de pedido do sujeito passivo 

                                                           
24 JANINI. Tiago Cappi. Compensação Tributária: Análise do processo de causalidade jurídica 

para fins de extinção da obrigação jurídica tributária. São Paulo, Dissertação de Mestrado 
apresentada na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP, 2008, p. 240. 
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(contribuinte ou responsável), formalizado em processo administrativo instruído com 

formulário próprio, certidão de inteiro teor do processo (expedida pela Justiça Federal) 

e outros documentos do contribuinte-credor, de acordo com o artigo 10025 da Instrução 

Normativa RFB nº 1.717/17. A Receita Federal do Brasil tem o prazo de 30 (trinta) 

dias para proferir despacho decisório sobre o pedido de habilitação do crédito, o qual, 

sendo deferido, permitirá a apresentação da declaração de compensação pelo 

contribuinte.  

 

A autocompensação e a compensação autorizada judicialmente deverão ser 

efetuadas mediante a apresentação da Declaração de Compensação gerada com 

base no Programa PER/DCOMP26 ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante 

a apresentação de formulário, de acordo com a Instrução Normativa nº 1.717/17. E, 

realizada a compensação, o crédito tributário será extinto, sob condição resolutória de 

sua ulterior homologação, que poderá ocorrer no prazo de 5 (cinco) anos, contados 

da entrega da declaração de compensação. 

 

Em continuação aos estudos referentes ao instituto da compensação, 

passaremos a dissertar sobre a origem do artigo 170-A do Código Tributário Nacional, 

um dos pilares do presente trabalho. 

                                                           
25 “Art. 100. Na hipótese de crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado, a declaração 

de compensação será recepcionada pela RFB, somente, depois de prévia habilitação do crédito pela 
Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) ou pela Delegacia Especial da RFB com jurisdição sobre 
o domicílio tributário do sujeito passivo. 
§ 1º A habilitação de que trata o caput será obtida mediante pedido do sujeito passivo, formalizado em 
processo administrativo instruído com: 
I - o formulário Pedido de Habilitação de Crédito Decorrente de Decisão Judicial Transitada em Julgado, 
constante do Anexo V desta Instrução Normativa; 
II - certidão de inteiro teor do processo, expedida pela Justiça Federal; 
III - na hipótese em que o crédito esteja amparado em título judicial passível de execução, cópia da 
decisão que homologou a desistência da execução do título judicial, pelo Poder Judiciário, e a assunção 
de todas as custas e honorários advocatícios referentes ao processo de execução, ou cópia da 
declaração pessoal de inexecução do título judicial protocolada na Justiça Federal e certidão judicial 
que a ateste; 
IV - cópia do contrato social ou do estatuto da pessoa jurídica acompanhada, conforme o caso, da 
última alteração contratual em que houve mudança da administração ou da ata da assembleia que 
elegeu a diretoria; 
V - cópia dos atos correspondentes aos eventos de cisão, incorporação ou fusão, se for o caso; 
VI - na hipótese de pedido de habilitação do crédito formulado por representante legal do sujeito 
passivo, cópia do documento comprobatório da representação legal e do documento de identidade do 
representante; e 
VII - na hipótese de pedido de habilitação formulado por mandatário do sujeito passivo, procuração 
conferida por instrumento público ou particular e cópia do documento de identidade do outorgado”. 
26 PER/DCOMP: PER – Pedido de Restituição e DCOMP – Declaração de Compensação. 



26 
 

1.3. O artigo 170-A do Código Tributário Nacional: (i) Origem; (ii) Objetivos 

almejados pelo legislador; e, (iii) Percepção da doutrina 

 

Preceitua o artigo 170-A, incluído ao Código Tributário Nacional pela Lei 

Complementar nº 104, de 10 de janeiro de 2001, que: 

 

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.  

 

 No plano de legislação ordinária, essa vedação foi incluída, como já informado 

acima, pelo artigo 49 da Lei nº 10.637/02, que alterou a redação do caput do artigo 74 

da Lei nº 9.430/96, in verbis: 

 
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito 
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da 
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-
lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e 
contribuições administrados por aquele Órgão. 

 

 Em 2004, por meio do artigo 4º da Lei nº 11.051, foi alterada a redação do  

§ 12, do artigo 74 da Lei nº 9.430/96, de modo que, entre as hipóteses em que a 

compensação será considerada não declarada, está aquela em que o crédito seja 

decorrente de decisão judicial não transitada em julgado, confira-se: 

 

Art. 74. (...) 
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: 
(...) 
II - em que o crédito 
(...) 
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado. 

 

 Por seu turno, o Poder Executivo, por meio da Secretaria da Receita Federal, 

após a inclusão do artigo 170-A ao Código Tributário Nacional, passou a inserir nas 

Instruções Normativas que regulamentam a compensação a restituição e o 

ressarcimento, dispositivo vedando o aproveitamento de tributo antes do trânsito em 

julgado da decisão em que for reconhecido o direito creditório do sujeito passivo.  
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 Tal situação pode ser observada nas já revogadas Instruções Normativas SRF 

nºs 210/02 (artigo 3727), 460/04 (artigo 5028), 600/05 (artigo 5029), e Instruções 

Normativas RFB nºs 900/08 (artigo 7030) e 1.300/12 (artigo 8131).  

 

Atualmente, no campo infralegal, vedação semelhante se encontra prevista na 

Instrução Normativa RFB nº 1.717/17, com a seguinte redação: 

  

Art. 99. É vedada a compensação do crédito do sujeito passivo para com a 
Fazenda Nacional, objeto de discussão judicial, antes do trânsito em julgado 
da respectiva decisão judicial. 

 

 Em 2001, portanto, o legislador complementar positivou a necessidade de 

trânsito em julgado (artigo 170-A do Código Tributário Nacional), para compensação 

mediante aproveitamento de tributo que tenha sido objeto de controvérsia judicial e, 

na sequência, a legislação tributária federal sofreu as devidas atualizações, para se 

adequar a essa nova realidade que impactou o contencioso tributário. 

 

 Importante registrar que, mesmo antes da edição do artigo 170-A do Código 

Tributário Nacional, a discussão sobre a compensação tributária fundada em decisão 

provisória foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça que, em 23/09/1998, editou 

a Súmula nº 212, que assim prescreve: “A compensação de créditos tributários não 

pode ser deferida por medida liminar”. Essa Súmula sofreu alteração em sua redação 

na sessão de 11/05/2005, passando a ter a seguinte e atual redação: “A compensação 

de créditos tributários não pode ser deferida em ação cautelar ou por medida liminar 

cautelar ou antecipatória”. 

 

                                                           
27 “Art. 37. É vedada a restituição, o ressarcimento e a compensação de crédito do sujeito passivo para 

com a Fazenda Nacional, objeto de discussão judicial, antes do trânsito em julgado da decisão em que 
for reconhecido o direito creditório do sujeito passivo”. 
28 “Art. 50. São vedados o ressarcimento, a restituição e a compensação do crédito do sujeito passivo 

para com a Fazenda Nacional, objeto de discussão judicial, antes do trânsito em julgado da decisão 
que reconhecer o direito creditório”. 
29 “Art. 50. São vedados o ressarcimento, a restituição e a compensação do crédito do sujeito passivo 

para com a Fazenda Nacional, objeto de discussão judicial, antes do trânsito em julgado da decisão 
que reconhecer o direito creditório”. 
30 “Art. 70. São vedados o ressarcimento, a restituição e a compensação do crédito do sujeito passivo 

para com a Fazenda Nacional, objeto de discussão judicial, antes do trânsito em julgado da decisão 
que reconhecer o direito creditório”. 
31 “Art. 81. É vedada a compensação do crédito do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional, objeto 

de discussão judicial, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial”. 
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 Apresentada a origem dessa vedação e sua previsão na legislação ordinária e 

infralegal, serão prestados esclarecimentos acerca das expressões “objeto de 

contestação judicial” e “trânsito em julgado da respectiva decisão judicial”, previstas 

no artigo 170-A do Código Tributário Nacional. 

 

 O legislador complementar, ao editar o artigo 170-A do Código Tributário 

Nacional, com o objetivo de vedar a compensação mediante aproveitamento de tributo 

antes do trânsito em julgado da decisão judicial, utilizou a expressão “objeto de 

contestação judicial”.  

 

 É importante deixar consignado que essa expressão foi utilizada em seu 

sentido amplo, de modo que não se pode cogitar que o legislador estaria a tratar da 

tradicional peça de contestação prevista na legislação processual civil. Há uma 

impropriedade técnica do legislador no uso da expressão “objeto de contestação 

judicial”, de modo que o próprio fisco, ao regulamentar o processo administrativo de 

compensação (artigo 99, da IN RFB nº 1.717/17), a substituiu por “objeto de discussão 

judicial”, por ser tecnicamente o vocábulo mais apropriado ao contexto do artigo 170-

A do Código Tributário Nacional. 

 

 Já a expressão “trânsito em julgado da respectiva decisão judicial”, contida no 

artigo 170-A do Codex Tributário, traz consigo a ideia de que a decisão proferida se 

tornou definitiva, não mais cabendo a interposição de recurso, exatamente como 

preconiza a legislação processual civil32.  

 

 Dito de outra forma, trata-se de trânsito em julgado de decisão judicial de 

mérito. É a decisão judicial de mérito que forma a coisa julgada material, tornando-a 

imutável e indiscutível, nos termos do artigo 502 do Código de Processo Civil. 

 

                                                           
32 “Art. 502.  Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a 

decisão de mérito não mais sujeita a recurso”. 
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Sobre o tema, Paulo de Barros Carvalho ensina que a decisão passada em 

julgado é aquela que consubstancia, em toda plenitude, a prestação jurisdicional do 

Estado, tendo em vista um caso concretamente considerado.33 

 

De acordo com Fredie Didier Jr., o trânsito em julgado é um dos pressupostos 

para composição da coisa julgada: 

 
Para que haja coisa julgada, é preciso que contra a decisão não caiba mais 
recurso, qualquer recurso, ordinário ou extraordinário – não mais sujeita a 
recurso –, de acordo com o texto do artigo 502. É importante registrar que a 
interposição intempestiva de um recurso não impede o trânsito em julgado.34 

  

 Esclarecidas as expressões “objeto de contestação judicial” e “trânsito em 

julgado da respectiva decisão judicial”, passaremos a apresentação do objetivo do 

legislador ao incluir o artigo 170-A ao Código Tributário Nacional. 

  

 Com a edição do artigo 170-A do Código Tributário, o legislador objetivou vedar 

a compensação de tributo objeto de controvérsia judicial antes do trânsito em julgado 

da respetiva decisão, para evitar a compensação de tributos com créditos ainda não 

considerados líquidos e certos, já que a decisão liminar pode ser revogada a qualquer 

tempo, em razão de seu caráter precário. 

  

 É nesse sentido a exposição de motivos assinada pelo então Ministro de Estado 

da Fazenda Pedro Malan, enviada ao Presidente da República, datada de 

06/10/199935, acerca do Projeto de Lei Complementar nº 77/9936, que foi convertido 

na Lei Complementar nº 104/01: 

                                                           
33 CARVALHO. Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 28ª Ed., São Paulo, Saraiva, 2017,  

p. 469. 
34 DIDIER JR. Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações 

probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. Fredie Didier 
Jr. Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, 10. Ed., Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015, volume 
2, p. 517. 
35 Trecho extraído da folha 22 do dossiê relativo ao Projeto de Lei Complementar nº 77/99, aprovado 

e convertido na Lei Complementar nº 104/01, que incluiu o artigo 170-A ao Código Tributário Nacional. 
36 De acordo com Paulo de Barros Carvalho, “a exposição de motivos costuma dar ênfase ao clima 

histórico-institucional em que o diploma foi produzido, discutindo, muitas vezes, as teses em confronto 
na circunstância da elaboração, para justificar (dar os motivos) a eleição de determinada tendência 
dogmática. Sua extensão é maior do que as das duas primeiras categorias, funcionando também como 
introdução no espírito do tema sobre o qual dispõe o estatuto. A exposição de motivos, constando da 
enunciação-enunciada, manifesta-se mais próxima ao processo de enunciação do ‘ato de fala’ jurídico”. 
O Preâmbulo e a Prescritividade Constitutiva dos Textos Jurídicos. Revista Direito-GV 11. São 
Paulo, Jan-Jun. 2010, p. y305 
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O art. 170-A, proposto, veda a compensação de tributo objeto de contestação 
judicial, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial, de sorte 
que tal procedimento somente seja admitido quando o direito tornar-se líquido 
e certo.  

 
   

 Ao discorrer sobre a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado para 

compensação de tributo objeto de discussão judicial, o autor Hugo de Brito Machado 

salientou ser razoável que seja assim, posto que o fato de o crédito ser objeto de 

disputa judicial retira deste a presunção de liquidez e certeza.37 

 

 Seguindo essa linha, no dossiê que suportou o Projeto de Lei Complementar 

nº 77/9938, posteriormente convertido na Lei Complementar nº 104/01, a Comissão de 

Finanças e Tributação, assim fez consignar em seu Parecer quando tratou da inclusão 

do artigo 170-A ao Código Tributário Nacional: 

 

O dispositivo deve ser aprovado, a fim de se evitar situações em que o 
contribuinte, beneficiado por decisão liminar ou de primeira instância, se 
autocompense de débitos e créditos tributários ainda pendentes de decisão 
judicial definitiva. (Folha 6) 

 

 O primeiro objetivo do legislador, ao aprovar a inclusão do artigo 170-A ao 

Código Tributário Nacional, consistiu em evitar que o sujeito passivo da obrigação 

tributária realizasse a compensação de tributos, com fundamento em decisões 

provisórias (medidas liminares em sede de mandado de segurança ou tutela 

antecipada em ação de conhecimento), que não asseguravam a liquidez e a certeza 

do direito pleiteado. Noutras palavras, a ação proposta pelo sujeito passivo da relação 

jurídico-tributária pode não lograr o êxito esperado, mas causar dano ao erário, tendo 

em vista que os pseudos créditos tributários poderiam ser aproveitados imediatamente 

após a concessão da decisão provisória. 

 

 Outro objetivo do legislador, ao editar o artigo 170-A do Código Tributário, foi 

proteger a arrecadação tributária, em uma época em que o contribuinte realizava 

compensações com fundamentado em decisões liminares (momento em que houve 

                                                           
37 MACHADO, Hugo de Brito. O Direito de Compensar e o Art. 170-A do CTN. Artigo publicado em 

27/10/2003, extraído do site http://sistemas.qis.com.br:8084/hugomachado/default.asp. 
38http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1233038&filename=Dossi

e+-PLP+77/1999 
 

http://sistemas.qis.com.br:8084/hugomachado/default.asp
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1233038&filename=Dossie+-PLP+77/1999
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1233038&filename=Dossie+-PLP+77/1999
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banalização das medidas liminares em matéria tributária39), reduzindo ou anulando o 

recolhimento de tributos até o esgotamento de seus créditos. 

 

 É o que demonstra uma passagem do Parecer da Comissão de Finanças e 

Tributação, relatada pelo então Deputado Federal Senhor Antonio Cambraia 

(PSDB/CE), acostado ao Projeto de Lei Complementar nº 77/9940 (convertido, 

posteriormente, na Lei Complementar nº 104/01): 

 

O projeto em análise, por tratar de normais gerais de Direito Tributário, não 
trará diretamente aumento ou diminuição da receita pública, mas, 
indiretamente, deverá produzir crescimento da arrecadação tributária em 
decorrência de aperfeiçoamentos e acréscimos propostos, que deverão 
provocar redução da evasão fiscal, atualmente existente, tanto sob a forma 
de elisão, quanto de sonegação de tributos. (Folha 1) 

 
 

 A inclusão do artigo 170-A ao Código Tributário Nacional, portanto, teve por 

objetivo o aumento indireto da arrecadação tributária, diminuída, também, em razão 

da banalização das decisões liminares e provisórias que autorizavam o 

aproveitamento de tributos supostamente recolhidos indevidamente, por meio de 

compensação, antes do trânsito em julgado da decisão judicial. 

 

 São esses, portanto, os dois objetivos almejados pelo legislador ao incluir o 

artigo 170-A ao Codex Tributário: impedir a compensação de créditos com 

fundamento em decisão judicial provisória, carente de certeza; e aumentar, ainda que 

de forma indireta, a arrecadação tributária. 

 

 É importante ressaltar que o artigo 170-A do Código Tributário não veda o 

deferimento de medida liminar que autoriza a compensação. O que o artigo  

170-A veda é a compensação fundada em decisão liminar (provisória), que autoriza o 

aproveitamento de tributo supostamente recolhido de forma indevida, antes do trânsito 

em julgado.  

 

                                                           
39 Esse cenário de banalização das medidas liminares em matéria tributária será demonstrado e 

corroborado pela doutrina no item 1.4. do presente trabalho, quando for exposto em que contexto 
jurídico-processual o artigo 170-A foi inserido ao Código Tributário Nacional. 
40http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1233038&filename=Dossi

e+-PLP+77/1999  

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1233038&filename=Dossie+-PLP+77/1999
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1233038&filename=Dossie+-PLP+77/1999
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O Poder Judiciário, é importante ressaltar, não está impedido de deferir 

medida liminar autorizando a compensação relacionada questão jurídico-tributária 

incontroversa. Havendo certeza quanto ao direito material a compensação, mas 

dúvida quanto ao procedimento a ser adotado, poderá o Juiz deferir medida liminar 

determinando o procedimento a ser seguido pelo contribuinte e autorizando a 

compensação. 

 

A título exemplificativo, no ano de 2013, o Supremo Tribunal Federal, nos autos 

do Recurso Extraordinário nº 559.937, decretou a inconstitucionalidade do artigo 7º, 

inciso I, da Lei nº 10.865/04, na parte em que acrescentou o ICMS a base de cálculo 

da Contribuição ao PIS e da COFINS, incidentes na importação. Diante disso, a 

Coordenação de Atuação Judicial da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, 

perante o Supremo Tribunal Federal, por meio da NOTA/PGFN/CASTF/Nº 

1.254/2014, entendeu que esse tema deveria compor a lista de temas da Portaria 

PGFN 294/201041. Igualmente, a Receita Federal do Brasil, por meio da Nota Cosit-E 

nº 63/2015, vinculou-se ao entendimento da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

(NOTA/PGFN/CASTF/Nº 547/201542) e passou a autorizar a repetição dos valores 

recolhidos indevidamente a esse título (por meio de pedido de restituição ou 

declaração de compensação). 

 

É importante salientar, no entanto, que as compensações só puderam ser 

realizadas por meio do preenchimento de formulários físicos, nos moldes do  

§ 1º43, do artigo 41, da IN RFB nº 1.300/12 (atualmente, § 1º do artigo 65 da IN RFB  

                                                           
41 Tratam-se de casos em que a PGFN está autorizada a não contestar, a não interpor recurso ou a 

desistir do que tenha sido interposto, desde que inexista outro fundamento relevante. 
http://www.consultaesic.cgu.gov.br/busca/dados/Lists/Pedido/Attachments/424641/RESPOSTA_PEDI
DO_00700000347201550.pdf  
42 http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=69642   

“7.1. Brevemente, podem-se resumir assim as situações possíveis em decorrência da incidência da 
Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação sobre o valor do ICMS e sobre 
essas próprias contribuições na importação de bens:  O importador está sujeito à Contribuição para o 
PIS/Pasep e à Cofins no regime de apuração cumulativa: nesse caso, o valor pago pelas contribuições 
na importação não gerou apuração de crédito na escrita fiscal, portanto o indébito pode ser objeto 
de pedido de restituição ou declaração de compensação, respeitados os limites e termos da 
legislação.” (Grifos não são do original) 
43 “Art. 41. (...): § 1º A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito passivo mediante 

apresentação à RFB da Declaração de Compensação gerada a partir do programa PER/DCOMP ou, 
na impossibilidade de sua utilização, mediante a apresentação à RFB do formulário Declaração 
de Compensação constante do Anexo VII a esta Instrução Normativa, ao qual deverão ser 
anexados documentos comprobatórios do direito creditório”. 

http://www.consultaesic.cgu.gov.br/busca/dados/Lists/Pedido/Attachments/424641/RESPOSTA_PEDIDO_00700000347201550.pdf
http://www.consultaesic.cgu.gov.br/busca/dados/Lists/Pedido/Attachments/424641/RESPOSTA_PEDIDO_00700000347201550.pdf
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=69642
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nº 1.717/17), haja vista a existência de falha na geração do Pedido Eletrônico, que 

impedia a entrega informatizada em razão dos códigos de receita dos tributos 

recolhidos indevidamente (Contribuição ao PIS e COFINS incidentes nas operações 

de importação). 

 

Ao analisar os pedidos de compensação dos valores recolhidos a maior nas 

operações de importação, a Receita Federal do Brasil se posicionava de forma 

diferente em situações idênticas: em algumas jurisdições, considerava não 

declarada44 a compensação realizada em formulário físico e, em outras, reconhecia, 

expressamente, o direito creditório do contribuinte.45 

 

Esse caso evidencia um cenário de insegurança jurídica ao contribuinte, que 

passou a não ter certeza quanto ao procedimento a adotar para repetir, 

administrativamente, os valores recolhidos a maior com relação a Contribuição ao PIS 

e da COFINS. 

 

Por outro lado, esse cenário deixa clara a possibilidade de o Juiz autorizar a 

compensação por medida liminar (pois trata-se de direito líquido e certo do 

contribuinte, inclusive reconhecido pela RFB e PGFN), bem como determinar o 

procedimento que deverá ser adotado pelo contribuinte-litigante. 

 

Hugo de Brito Machado corrobora o entendimento de que o artigo 170-A do 

Código Tributário Nacional não veda a concessão de medida liminar que autorize a 

compensação como forma de extinção do crédito tributário, veja-se: 

 

Há, é certo, decisões judiciais afirmando que em face do art. 170-A, introduzido no 
Código Tributário Nacional pela Lei Complementar nº 104, de 10.1.2001, não se 
admite medida liminar autorizando a compensação como forma de extinção do 
crédito tributário. Tais decisões, todavia, não nos parecem acertadas. O art. 170-A 
veda a compensação que o contribuinte eventualmente pretenda fazer apenas 
porque, considerando que pagou tributo indevido, ingresse em juízo para obter 
decisão confirmatória de seu entendimento, vale dizer, decisão considerando que 

                                                           
(Grifos não são do original). 
44 Processos Administrativos nºs 10875.723399/2015-50 e 10875.723851/2015-83, cujas 

compensações foram consideradas não declaradas. Matéria: PIS/COFINS-importação – indevida 
inclusão do ICMS em sua base de cálculo. 
45 Processos Administrativos nºs 10875.721103/2016-47 e 10875.721107/2016-25, cujo direito 

creditório foi reconhecido e as compensações homologadas. Matéria: PIS/COFINS-importação – 
indevida inclusão do ICMS em sua base de cálculo. 
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efetivamente ocorreu um pagamento indevido. Não veda o deferimento de medida 
liminar autorizando a compensação. Disposições de leis ordinárias que vedam o 
deferimento de medida liminar para assegurar ao contribuinte o direito à 
compensação padecem de flagrante inconstitucionalidade. Uma vez demonstrado 
que estão presentes os requisitos para o deferimento da liminar, que por isto mesmo 
é necessária para assegurar a eficácia da sentença que a final venha a decidir pela 
existência do direito do contribuinte, o juiz deve deferir a medida, sob pena de estar 
denegando o direito à jurisdição, constitucionalmente assegurado. Esse 
entendimento, todavia, por razões óbvias, não é aceito pelas autoridades 
fazendárias, que geralmente só se preocupam com a arrecadação.46 

 

A seguir, será apresentada a percepção da doutrina acerca do artigo 170-A 

do Código Tributário Nacional. 

 

O Professor James Marins é enfático no sentido de que o artigo 170-A feriria 

o princípio da universalização da jurisdição e o próprio Poder Judiciário, ao asseverar 

que:  

 
(...) transparece seu propósito de empecer aos contribuintes o acesso à 
justiça, criando dificuldades artificiais com o ilegítimo e imoral escopo de 
penalizar o cidadão que promove medidas judiciais contra o Estado; ofende 
o Poder Judiciário na exata medida em que deliberadamente torna a tutela 
jurisdicional fator de restrição jurídica onerosa para o cidadão jurisdicionado 
(princípio da garantia jurisdicional).47 

 

 Em semelhante toada, José Eduardo Soares de Melo afirma que:  

 

Esse preceito é objetado com a assertiva de que interfere no princípio da 
universalidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF) e na independência dos 
poderes da República (art. 2º, CF), uma vez que o Judiciário tem absoluta 
competência para decidir as ações e medidas que lhe são propostas, sem 
qualquer coerção que possa prejudicar o poder de cautela.48 

 

 Por sua vez, Eduardo Domingos Bottallo, registra que o artigo 170-A do Código 

Tributário Nacional representa afronta ao princípio da independência e harmonia dos 

Poderes, consignado no artigo 2º da Constituição Federal:  

 

É que este artigo 170-A, ao vedar a compensação de créditos tributários, 
antes do trânsito em julgado de decisão judicial que possa vir a reconhecer 
tal direito, está, implicitamente mas de modo claro, voltando-se contra a 

                                                           
46 MACHADO. Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 38ª Ed., São Paulo: Malheiros Editores, 

2017, p. 212/213. 
47 MARINS, James. Direito Processual Tributário Brasileiro (Administrativo e Judicial) (atualizado 

com o CPC/15, comparativamente com o CPC/73), 8ª Ed., São Paulo, Dialética, 2015, p. 373. 
48 MELO, José Eduardo Soares de. Comentários ao Código Tributário Nacional. Marcelo Magalhães 

Peixoto, Rodrigo Santos Masset Lacombe, coordenadores. 1ª Ed., São Paulo: Magalhães Peixoto 
Editora, 2005, p. 1.260/1.262. 
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faculdade, que cabe ao juiz no desempenho da função jurisdicional, de 
conceder antecipação de tutela, ou liminar, que permitam a implementação 
desta providência no curso da lide. 49 

 

 Robson Maia Lins faz pertinente crítica a respeito dos efeitos do artigo 170-A 

do Código Tributário Nacional, entre os contribuintes que buscaram o reconhecimento 

judicial de valores recolhidos indevidamente a título de tributo e àqueles que se 

quedaram inertes, veja-se:  

 

Do ponto de vista da compensação e do limite imposto pelo art. 170-A do 
Código Tributário Nacional, que exige o trânsito em julgado para que se 
proceda ao pedido administrativo de encontro de contas, é curioso notar a 
flagrante diferença que se instalaria entre o conjunto dos contribuintes que 
ingressaram com a ação para ver constituído judicialmente e aquele que 
aguardou o posicionamento do STF sem ingressar com suas ações: aqueles 
que buscaram a satisfação judicial teriam de aguardar até que fosse proferida 
a decisão de segunda instância para poder levar à administração seu pedido 
de compensação; os segundos, não. Sobre admoestar aqueles que buscam 
o reconhecimento judicial de seus direitos, impondo-lhes situação mais 
gravosa do que àqueles que não tomaram a via judicial, tal situação somente 
incrementa a demora do provimento judicial e contribui ainda mais para o 
aumento do já excessivo número de feitos levados ao apreço dos tribunais 
sobre idêntica matéria.  
Tem-se uma situação em que as partes concordam com a existência de 
crédito do contribuinte, sendo certo o teor desfecho, mas que a lentidão do 
processo judicial se interpõe como obstáculo intransponível à satisfação do 
direito.  
Eis aqui uma primeira crítica à função desempenhada art. 170-A do Código 
Tributário Nacional ante a presente configuração do direito processual 
brasileiro.50 

 

 Realmente, há clara afronta ao princípio da isonomia quando se está diante de 

um cenário em que o Poder Judiciário se manifesta de forma definitiva sobre 

determinada matéria tributária, reconhecendo, por exemplo, a ilegalidade ou 

inconstitucionalidade de tributo, via controle concentrado de constitucionalidade: os 

contribuintes que buscaram o reconhecimento de seu direito judicialmente, inclusive 

para repetir os valores recolhidos indevidamente, terão o obstáculo do artigo 170-A 

do Código Tributário Nacional, que impedirá a satisfação imediata de seu direito, até 

o trânsito em julgado de seu caso individual; por outro lado, os contribuintes que, 

                                                           
49 BOTTALLO, Eduardo Domingos. A Compensação Tributária e o Artigo 170-A do CTN.  São Paulo, 

Dialética, 2001. p. 61-69.  In Rocha, Valdir de Oliveira; [colab.] Barreto, Aires F. Grandes questões 
atuais do direito tributário, 5.  
50 LINS, Robson Maia. Efeitos da decisão do STF em matéria tributária no regime do art. 543-B 

do Código de Processo Civil e o limite do art. 170-A do Código Tributário Nacional.  Artigo 
publicado em 01/04/14, no sítio do Instituto Brasileiro de Estudos Tributários – IBET, 
http://www.ibet.com.br/download/Robson%20Maia%20Lins(3).pdf) 
 

http://www.ibet.com.br/download/Robson%20Maia%20Lins(3).pdf


36 
 

simplesmente, aguardaram manifestação definitiva do Poder Judiciário, poderão 

adotar, de forma imediata, as providências necessárias para repetição de seu crédito 

com tributos vencidos e vincendos, via declaração de compensação, obedecendo as 

regras do artigo 74 da Lei nº 9.430/96.  

 

 Demonstrar-se-á que, após a entrada em vigor do sistema de precedentes 

judiciais trazido pelo Código de Processo Civil de 2015, o artigo 170-A do Código 

Tributário merece nova interpretação, o que será aprofundado nas linhas de conclusão 

do presente trabalho, no Capítulo 4. 

 

 Resta apresentada, portanto, a origem, os objetivos do legislador com a edição 

do artigo 170-A do Código Tributário Nacional, bem como a percepção da doutrina 

acerca de seu conteúdo. A seguir, será apresentado em que contexto jurídico-

processual esse dispositivo foi incluído ao ordenamento jurídico. 

 

 

1.4. O contexto jurídico-processual de inserção do artigo 170-A ao Código 

Tributário Nacional  

 

Conforme ressaltado anteriormente, o artigo 170-A foi incorporado ao Código 

Tributário Nacional no ano de 2001, com o intuído de combater o cenário de 

banalização de medidas liminares em matéria tributária existente à época, que 

permitia a compensação com autorização judicial precária, ou seja, antes do trânsito 

em julgado da decisão. 

 

 Antes da inclusão do artigo 170-A ao Código Tributário Nacional, os 

contribuintes-litigantes ajuizavam suas demandas com pedido de medida liminar ou 

de antecipação de tutela (a depender do instrumento processual escolhido), visando 

afastar, imediatamente, os efeitos de lei que instituiu ou majorou tributo e, quando 

logravam êxito, iniciavam os procedimentos necessários para compensação dos 

valores recolhidos indevidamente ou a maior, com tributos vincendos. 
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 As decisões liminares, de cunho provisório, que autorizavam a compensação, 

muitas vezes não se sustentavam e eram revogadas pelo próprio Juízo que a 

concedeu ou em instâncias superiores.  

  

 Ocorre que, quando revogadas essas decisões, o sujeito passivo (contribuinte-

litigante) já havia realizado os procedimentos de compensação tributária previstos em 

Lei e em normas infralegais. Tal situação, à época, provocou incontestáveis danos 

aos entes políticos, pois, além de não receberem o tributo no tempo devido, se viam 

obrigados a iniciar os procedimentos de cobrança, com a inscrição em dívida ativa e 

todos os efeitos daí decorrentes. 

  

 O panorama descrito criou um cenário de abuso nas compensações tributárias, 

já que as decisões provisórias não asseguram a desejada liquidez e certeza do direito 

pleiteado. 

 

 A título exemplificativo, veja-se a seguir dois casos51 em que foram concedidas 

decisões de cunho liminar, autorizando a compensação tributária e sua posterior 

revogação: 

 

  1º CASO:  
   
  Medida liminar deferida, autorizando a compensação da Contribuição Social 

ao Salário-Educação com parcelas vincendas da mesma Contribuição. 
“Fls. 236/238 (...). Isto posto, Defiro a Liminar, tão-somente para autorizar a 
impetrante a efetuar a compensação da contribuição social do salário-
educação, pagos com base no Decreto-Lei 1.422/75, com parcelas vincendas 
da mesma contribuição, atualizado monetariamente, desde a época dos 
recolhimentos indevidos, respeitada a prescrição quinquenal, facultando-se 
ao Fisco a conferência dos cálculos apresentados pela impetrante, podendo, 
caso discorde destes, proceder ao lançamento de oficio, a fim de evitar a 
decadência. Notifiquem-se as autoridades impetradas, para que prestem as 
informações que entenderem necessárias. Após, dê-se vista ao MPF. Antes 
de tais providências, contudo, remetam-se os autos a Sudis para retificações 
necessárias. Forneça o autor cópia da petição inicial para acompanhar os 
ofícios que serão encaminhados às autoridades impetradas. Int”. 
 (JF/Sorocaba, Mandado de Segurança nº 0902311-25.1997.4.03.6110, 
Publicação no Diário Oficial de 11/07/1997, pág. 69) 
 
Sentença julgando improcedente os pedidos e denegando a segurança 
“(...). Ante o exposto, rejeito o pedido formulado e denego a segurança. 
Mantenho os efeitos da liminar até o trânsito em julgado desta sentença. 
P.R.I”. 

                                                           
51 Os exemplos descritos constituem situações extraídas de processos judiciais, cuja análise foi 

realizada e explanada com o objetivo de apresentar exemplos ao leitor. 
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(JF/Sorocaba, Mandado de Segurança nº 0902311-25.1997.4.03.6110, 
Publicação no Diário Oficial de 28/04/1998, pág. 113) 
 
Acórdão do TRF/3ª Região, negando provimento à Apelação interposta pelo 
contribuinte 
“Prosseguindo no julgamento, a Quarta Turma, por maioria, negou 
provimento à apelação, nos termos do voto da Des. Federal Therezinha 
Cazerta, com quem votou a Juíza Convocada Marisa Santos, vencido o Des. 
Federal Relator que lhe dava parcial provimento. Fará declaração de voto e 
lavrará o acórdão a Des. Federal Therezinha Cazerta. Relator para Acórdão: 
Des. Fed. Therezinha Cazerta”. 
(TRF/3ª Região, AMS nº 98.03.102206-7, Desembargador Relator Andrade 
Martins, Quarta Turma, J. 27/09/2000, Apelante: Norma Estruturas e Metais 
Ltda., Apelados: Instituto Nacional do Seguro Social e Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação) (Nesse caso houve interposição de Recurso 
Extraordinário, o qual não foi admitido, conforme andamento de 27/08/2002. 
Em 09/12/2002, houve a certificação do trânsito em julgado e posterior 
remessa à vara de origem). 
 

   
  2º CASO: 
   
  Ajuizada Ação Cautelar em 13/06/1997, com pedido de liminar deferido 

Autorizado, em sede de liminar, a compensação de valores recolhidos 
indevidamente a título de Contribuição Previdenciária sobre remuneração 
paga a administradores e autônomos. 
(JF/SP, AC nº 0018688-29.1997.4.03.6100, 10ª Vara Cível) (Informação 
obtida no Acórdão do Agravo de Instrumento abaixo) 

  Agravo de Instrumento interposto pela União em 12/08/1997. Abaixo, decisão 
deferindo o efeito suspensivo datada de 12/03/1998 

  “(...). Defiro o efeito suspensivo. Comunique-se, com urgência, ao Juízo 
agravado. Intime-se o agravado, a fim de que ofereça resposta, no prazo 
legal. Publique-se e intime-se”. 

  (TRF/3ª Região, Agravo de Instrumento nº 97.03.052008-1, Relator 
Desembargador Fábio Prieto, Quinta Turma, Agravante: INSS, Agravada: 
Metalúrgica Jóia Ltda.) 
 
Publicado Acórdão no DJU de 26/09/2000, reformando a liminar deferida nos 
autos da Ação Cautelar acima 

  “Agravo de Instrumento. Processual Civil. Contribuição Previdenciária sobre 
remuneração paga a administradores e autônomos. Liminar deferida. 
Compensação. Impossibilidade. 
1. A compensação de valores pagos indevidamente, a título de 
contribuição previdenciária, demanda dilação probatória, diante da 
inexistência da prova inequívoca, sendo necessária a demonstração prévia 
do exato valor do crédito a ser compensado. 
2. Aplicação da Súmula nº 45, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, 
que assim dispõe: Descabe a concessão de liminar ou de antecipação de 
tutela para a compensação de tributos. 
3. Provido o Agravo de Instrumento e Prejudicado o Agravo Regimental”. 
 (TRF/3ª Região, Agravo de Instrumento nº 97.03.052008-1, Relator 
Desembargador Fábio Prieto, Quinta Turma, Agravante: INSS, Agravada: 
Metalúrgica Jóia Ltda.) 
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 Os casos acima servem para ilustrar que, antes da edição do artigo 170-A do 

CTN, realmente ocorriam casos em que eram proferidas decisões liminares 

autorizando a compensação e, que, posteriormente, eram cassadas/revogadas. 

Podemos observar nos casos expostos o seguinte: 

 

  No primeiro caso, verifica-se que a decisão liminar que autorizou a 

compensação foi publicada em Diário Oficial em 11/07/1997 e a sentença que 

denegou a segurança foi publicada, apenas, em 28/04/1998. Essa sentença poderia 

ter revogado os efeitos da liminar, mas o Juiz fez o seguinte registro no dispositivo: 

“mantenho os efeitos da liminar até o trânsito em julgado desta sentença”. 

 

 Entre a data em que foi publicada a decisão liminar e a data da publicação da 

sentença, se passaram pouco mais de nove meses, período em que o contribuinte 

teve a oportunidade de realizar os procedimentos necessários à realização das 

compensações. Considerando-se que o Juiz decidiu manter os efeitos da liminar até 

o trânsito em julgado da sentença, o contribuinte teve a oportunidade de realizar suas 

compensações até 09/12/2002 (data do trânsito em julgado da sentença). 

 

 Já, no segundo caso, constata-se que houve deferimento da liminar 

autorizando a compensação no ano de 1997. Em 12/08/1997, foi interposto Agravo de 

Instrumento pela União e, apenas em 12/03/1998, foi deferido o efeito suspensivo, de 

modo que a liminar obtida pelo contribuinte vigorou por. pelo menos, sete meses 

(período entre o deferimento da liminar e a concessão de efeito suspensivo no recurso 

interposto pela União).  

 

 O panorama acima exposto reflete o período que antecedeu a edição e entrada 

em vigor do artigo 170-A do Código Tributário Nacional, corroborado pela doutrina, 

conforme se demonstrará a seguir. 

 

 Sobre o artigo 170-A, do Codex Tributário, Robson Maia Lins é assertivo ao 

afirmar que: 

 

Tal dispositivo, inserido no Código pela Lei Complementar nº 104/2001, tinha por 
objetivo coibir iniciativas judiciais que, antecipando a tutela, permitissem ao 
contribuinte compensar créditos tributários sem que sobre a contenda tivesse ainda 
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o Poder Judiciário se manifestado com o timbre da definitividade. Considerado pelo 
prisma jurídico, seu propósito é o de evitar a instabilidade do sistema, não 
permitindo a compensação d'um crédito que, por ato judicial, poderia ainda ser 
considerado inexistente.52 

 

 Nesse limiar, Eduardo Gonzaga Oliveira de Natal, ao posicionar-se sobre o 

tema asseverou que “houve abuso na utilização do instituto da compensação por parte 

dos contribuintes, boa parte dos quais se serviu desse mecanismo para práticas de 

evasão fiscal. Demais disso, a legislação vigente, que regulava a matéria àquela 

época, era pobre quanto à definição dos limites para a prática de tal direito subjetivo”.  

Ressaltou, ainda, que:  

 

Historicamente no Brasil, e de maneira mais aguda na década de 1990, 
tornou-se muito comum que situações quejandas à acima descrita (incerteza 
quanto ao pagamento indevido de tributo) dessem azo à prática de abusivas 
compensações tributárias. Exemplo corriqueiro é o caso em que o sujeito 
passivo de certa exação ingressa com ações declaratórias de existência de 
vínculo jurídico-tributário e, antes mesmo de obter a constituição da sentença 
irrecorrível pretendida, leva a efeito a norma individual e concreta da 
compensação. Note-se que a incerteza advém da necessidade do sujeito 
passivo tributário ingressar em juízo visando a obter uma declaração de 
inexistência da relação jurídico-tributária. Noutros termos, pode-se afirmar 
que a situação acima descrita revela um estado de conflituosidade quanto ao 
objeto tributo.53 

  

Como conclusão, o mesmo autor assevera que “em razão do abuso na prática 

de compensações tributárias fundadas em tributos que sequer tinham sido 

expurgados do sistema de direito positivo por meio do devido processo legal, houve a 

introdução de novas leis com o objetivo de limitar as hipóteses de compensação, 

dentre elas a LC 104/2001, a qual inseriu o art. 170-A no CTN”.  

 

É de se notar que o artigo 170-A foi incluído ao Código Tributário Nacional para 

evitar o abuso das compensações tributárias fundadas em decisões provisórias (sem 

o timbre da definitividade), conforme corroborado pela doutrina.  

 

                                                           
52 LINS, Robson Maia. Efeitos da decisão do STF em matéria tributária no regime do art. 543-B 

do Código de Processo Civil e o limite do art. 170-A do Código Tributário Nacional.  Artigo 
publicado em 01/04/14, no sítio do Instituto Brasileiro de Estudos Tributários – IBET, 
http://www.ibet.com.br/download/Robson%20Maia%20Lins(3).pdf) 
53 NATAL, Eduardo Gonzaga Oliveira de. O art. 170-A do CTN e a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça. São Paulo, Revista Tributária e de Finanças Públicas nº 83, p. 98-118, Nov/Dez. 
2008. 

http://www.ibet.com.br/download/Robson%20Maia%20Lins(3).pdf
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Está demonstrado, portanto, o contexto jurídico-processual que precedeu a 

entrada em vigor do artigo 170-A Código Tributário Nacional. Tratou-se, em síntese, 

de uma reação do Poder Público54 em face da insegurança jurídica perpetrada por 

compensações apoiadas em decisões provisórias, cuja consequência indireta 

esperada, de acordo com o dossiê referente ao Projeto de Lei Complementar nº 77/99 

(convertido na Lei Complementar nº 104/01), era o aumento da arrecadação tributária, 

sendo que com a entrada em vigor do artigo 170-A, esse cenário exauriu-se.  

 

A inclusão do artigo 170-A ao Código Tributário Nacional continua sendo de 

suma importância para coibir abusos de contribuintes que pretendam se valer dos 

procedimentos de compensação com fundamento em medidas judiciais precárias 

(decisões provisórias). 

 

Demonstrar-se-á a seguir o comportamento do Poder Judiciário após a inclusão 

desse dispositivo ao Código Tributário, aproximando-se, assim, da análise do objetivo 

central da dissertação, qual seja, a demonstração das razões pelas quais o artigo 170-

A deve ser reinterpretado, sobretudo, com a entrada em vigor do Código de Processo 

Civil de 2015, que instituiu um firme sistema de respeito aos precedentes judiciais. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
54 “Com efeito, enquanto o Direito Privado repousa sobre a igualdade das partes na relação jurídica, o 

Direito Público assenta em princípio inverso, qual seja, o da supremacia do Poder Público sobre os 
cidadãos, dada a prevalência dos interesses coletivos sobre os individuais. Dessa desigualdade 
originária entre a Administração e os particulares resultam inegáveis privilégios e prerrogativas para o 
Poder Público, privilégios e prerrogativas que não podem ser desconhecidos nem desconsiderados 
pelo intérprete ou aplicador das regras e princípios desse ramo do Direito. Sempre que entrarem em 
conflito o direito do indivíduo e o interesse da comunidade, há de prevalecer este, uma vez que o 
objetivo primacial da Administração é o bem comum. As leis administrativas visam, geralmente, a 
assegurar essa supremacia do Poder Público sobre os indivíduos, enquanto necessária à consecução 
dos fins da Administração. Ao aplicador da lei compete interpretá-la de modo a estabelecer o equilíbrio 
entre os privilégios estatais e os direitos individuais, sem perder de vista aquela supremacia.” 
MEIRELLES. Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 34ª Edição – São Paulo: Malheiros 
Editores, 2008. 
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CAPÍTULO II – A EVOLUÇÃO DA INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 170-A DO 

CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL NOS TRIBUNAIS PÁTRIOS 

 

 O objetivo do presente capítulo é demonstrar a evolução jurisprudencial sobre 

a compensação tributária objeto de discussão judicial, prevista no artigo 170-A do 

Código Tributário Nacional. 

 

 Essa análise jurisprudencial tem como determinação temporal a entrada em 

vigor do artigo 170-A do Código Tributário Nacional, no ano de 2001, até a fixação do 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça pelo rito dos recursos repetitivos, em 

2010. 

 

 Demonstrar-se-á quais foram as discussões judiciais que existiram acerca do 

artigo 170-A do Código Tributário Nacional, bem como o entendimento que fora 

solidificado pelo Poder Judiciário. Mais adiante, será apresentada uma alternativa à 

interpretação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, valendo-se do Código de 

Processo Civil de 2015, que instituiu no Brasil um sistema de precedentes judiciais.   

 

 

2.1. A flexibilização da aplicação do artigo 170-A do Código Tributário Nacional, 

diante da declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal 

Federal e o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça 

 

 Anteriormente à entrada em vigor do artigo 170-A do Código Tributário Nacional 

(11/01/2001), vigorava o artigo 77 da Lei nº 9.430/96, que disciplina o tratamento que 

poderá ser adotado pela administração pública federal, relativamente aos créditos 

tributários constituídos com base em dispositivo declarado inconstitucional por 

decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, veja-se:  

 

Art. 77. Fica o Poder Executivo autorizado a disciplinar as hipóteses em que a 
administração tributária federal, relativamente aos créditos tributários baseados em 
dispositivo declarado inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal 
Federal, possa:   
I - abster-se de constituí-los; 
II - retificar o seu valor ou declará-los extintos, de ofício, quando houverem sido 
constituídos anteriormente, ainda que inscritos em dívida ativa; 
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III - formular desistência de ações de execução fiscal já ajuizadas, bem como deixar 
de interpor recursos de decisões judiciais. 

 

 Esse dispositivo foi regulamentado pelo Decreto nº 2.346/97, mais 

especificamente, para fins tributários, pelos artigos 1º, 4º e 5º, nos seguintes termos: 

 

Art. 1º As decisões do Supremo Tribunal Federal que fixem, de forma inequívoca e 
definitiva, interpretação do texto constitucional deverão ser uniformemente 
observadas pela Administração Pública Federal direta e indireta, obedecidos aos 
procedimentos estabelecidos neste Decreto. 
§ 1º Transitada em julgado decisão do Supremo Tribunal Federal que declare a 
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, em ação direta, a decisão, dotada de 
eficácia ex tunc, produzirá efeitos desde a entrada em vigor da norma declarada 
inconstitucional, salvo se o ato praticado com base na lei ou ato normativo 
inconstitucional não mais for suscetível de revisão administrativa ou judicial. 
§ 2º O disposto no parágrafo anterior aplica-se, igualmente, à lei ou ao ato normativo 
que tenha sua inconstitucionalidade proferida, incidentalmente, pelo Supremo 
Tribunal Federal, após a suspensão de sua execução pelo Senado Federal. 
§ 3º O Presidente da República, mediante proposta de Ministro de Estado, dirigente 
de órgão integrante da Presidência da República ou do Advogado-Geral da União, 
poderá autorizar a extensão dos efeitos jurídicos de decisão proferida em caso 
concreto. 
(...) 
Art. 4º Ficam o Secretário da Receita Federal e o Procurador-Geral da Fazenda 
Nacional, relativamente aos créditos tributários, autorizados a determinar, no âmbito 
de suas competências e com base em decisão definitiva do Supremo Tribunal 
Federal que declare a inconstitucionalidade de lei, tratado ou ato normativo, que: 
I - não sejam constituídos ou que sejam retificados ou cancelados; 
II - não sejam efetivadas inscrições de débitos em dívida ativa da União; 
III - sejam revistos os valores já inscritos, para retificação ou cancelamento da 
respectiva inscrição; 
 IV - sejam formuladas desistências de ações de execução fiscal. 
 Parágrafo único. Na hipótese de crédito tributário, quando houver impugnação ou 
recurso ainda não definitivamente julgado contra a sua constituição, devem os 
órgãos julgadores, singulares ou coletivos, da Administração Fazendária, afastar a 
aplicação da lei, tratado ou ato normativo federal, declarado inconstitucional pelo 
Supremo Tribunal Federal. 
Art. 5º Nas causas em que a representação da União competir à Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional, havendo manifestação jurisprudencial reiterada e uniforme e 
decisões definitivas do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de 
Justiça, em suas respectivas áreas de competência, fica o Procurador-Geral da 
Fazenda Nacional autorizado a declarar, mediante parecer fundamentado, 
aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, as matérias em relação às quais é 
de ser dispensada a apresentação de recursos. 

 

Em síntese, esses dispositivos preveem que a decisão definitiva firmada pelo 

Supremo Tribunal Federal que declare a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, 

em controle concentrado ou incidental (após a suspensão de sua execução pelo 

Senado Federal55), afetando a liquidez e certeza do crédito tributário, deve ser 

                                                           
55 Artigo 52, X, da CF “suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional 

por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal”. 
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observada pela Administração Pública Federal direta e indireta, mediante autorização 

do Secretário da Receita Federal (atualmente denominado Secretário da Receita 

Federal do Brasil) e do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, obedecidos os 

procedimentos estabelecidos no Decreto nº 2.346/97. 

  

 Deve-se esclarecer que o sistema de controle de constitucionalidade brasileiro 

é de caráter misto, ou seja, permite a análise de constitucionalidade nas formas difusa 

ou concentrada.  

 

O controle difuso ou incidental de constitucionalidade, na conceituação de 

Alexandre de Moraes, caracteriza-se, principalmente, pelo fato de ser “exercitável 

somente perante um caso concreto a ser decidido pelo Poder Judiciário”.56  Assim, 

posto um litígio em juízo, o Poder Judiciário poderá solucioná-lo e, para tanto, 

incidentalmente, deverá analisar a constitucionalidade ou não de lei ou ato normativo 

(seja ele municipal, estadual, distrital ou federal). A declaração de 

inconstitucionalidade é necessária para o deslinde do caso concreto, não sendo, pois, 

o objeto principal da ação.  

 

De outra parte, em sede de controle concentrado não se discutem interesses 

subjetivos, por não haver partes (autor e réu) envolvidas no processo. Logo, ao 

contrário do sistema difuso, o sistema concentrado possui natureza objetiva, cujo 

interesse maior é a propositura de Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADIN, para 

discutir se uma lei é ou não (in)constitucional, visando a manutenção da supremacia 

constitucional. 

 

Em razão dessas prescrições legais (em vigor quando da publicação da Lei 

Complementar nº 104/01), em alguns momentos, o Poder Judiciário entendeu por bem 

flexibilizar a aplicação do artigo 170-A do Código Tributário Nacional, em demandas 

em que se discutia cobrança de tributo com fundamento em dispositivo declarado 

inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. 

 

 

                                                           
56 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 18. Ed., São Paulo: Atlas, 2005, p. 629. 
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É o que ocorreu após a declaração de inconstitucionalidade do § 1º, do artigo 

3º da Lei nº 9.718/98, pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, em 1º/09/2006, de 

Relatoria do Ministro Ilmar Galvão. Seguem abaixo ementas em que os Tribunais 

Regionais Federais da Primeira e Terceira Regiões deixaram de aplicar o artigo 170-

A do Código Tributário Nacional, após a declaração de inconstitucionalidade do § 1º, 

do artigo 3º da Lei nº 9.718/98: 

 

TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. 
COFINS. LEI 9.718/98. RECEITA BRUTA. FATURAMENTO. 
INCONSTITUCIONALIDADE. COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO. 
ATUALIZAÇÃO. (...) 5. A vedação disposta no artigo 170-A do Código 
Tributário Nacional funda-se em tributo contestado, todavia, se o STF já 
declarou a inconstitucionalidade do art. 3º da Lei 9.718/98, não há que se 
falar em contestação judicial da norma e, por conseguinte, tal restrição à 
compensação não se aplica aos autos. 6. Apelação da impetrante 
parcialmente provida, para afastar dos autos a restrição disposta no art. 
170-A do CTN. 7. Apelação da Fazenda Nacional e remessa improvidas. 
(TRF/1ª Região -  AMS 2006.37.00.003671-2/MA, Relator Desembargador 
Federal Leomar Barros Amorim De Sousa, Convocado Juiz Federal Roberto 
Carvalho Veloso, Oitava Turma, DJ p. 99 de 14/11/2007)  
(Grifos não são do original) 
 

 
TRIBUTÁRIO - PRESCRIÇÃO - TRIBUTOS SUJEITOS À HOMOLOGAÇÃO 
- PIS E COFINS - LEI 9.718/98 - BASE DE CÁLCULO - PRECEDENTE DO 
E. STF - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - ART. 170-A - INAPLICÁVEL 
- CORREÇÃO MONETÁRIA - SELIC. (...) 2. O Plenário do E. Supremo 
Tribunal Federal, por unanimidade, conheceu do recurso extraordinário nº 
357.950/RS e, por maioria, deu-lhe provimento, em parte, para declarar a 
inconstitucionalidade do § 1º do artigo 3º da Lei nº 9.718/98, entendimento 
assentado, que adoto nos estritos limites da decisão proferida. (...) 5. 
Inaplicável a disposição contida no art. 170-A do CTN, porquanto a 
discussão judicial sobre o tema encontra-se superada ante a decisão da 
Corte Suprema, conforme entendimento firmado nesta Sexta Turma. (...) 7. 
Ressalvado o direito da autoridade administrativa em proceder a plena 
fiscalização acerca da existência ou não de créditos a serem compensados, 
exatidão dos números e documentos comprobatórios, "quantum" a 
compensar e conformidade do procedimento adotado com a legislação de 
regência. 
(TRF/3ª Região, AMS 2006.61.20.000835-6, Relator Desembargador Federal 
Mairan Maia, Sexta Turma, DJF3 CJ1 p.479 de 31/08/2009) (Grifos não são 
do original) 

 

 Em outro feito, o Poder Judiciário flexibilizou a aplicação do artigo 170-A do 

CTN, relativamente a tributo declarado inconstitucional em momento anterior a sua 

entrada em vigor. É o caso da Contribuição ao PIS instituída pelos Decretos-leis  

nºs 2.445/88 e 2.449/88, declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, 
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cuja execução foi suspensa pelo Senado Federal em 1995 (Resolução nº 4957), 

permitindo a compensação antes do trânsito em julgado da demanda judicial, confira-

se: 

 

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. PIS. RESTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. 
ART. 170-A, DO CTN. INAPLICABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS 
VALORES INDEVIDAMENTE RECOLHIDOS. TAXA SELIC. EXPURGOS 
INFLACIONÁRIOS. JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE DE 
CUMULAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. 1. A contribuição ao PIS não diz 
respeito a tributo indireto, sendo possível a restituição ou compensação dos 
valores recolhidos indevidamente, prescindindo da comprovação quanto à 
transferência do encargo do recolhimento. 2. Fica autorizada a compensação 
dos valores decorrentes do recolhimento a maior a título de PIS, em razão da 
declaração de inconstitucionalidade dos Decretos-Leis 2.445 e 2.449/88 
(Resolução 49/95 - Senado Federal). 3.Tratando-se de contribuições para o 
PIS, recolhidas nos moldes dos Decretos-Leis 2.445/88 e 2.449/88, cuja 
execução foi suspensa pelo Senado Federal, pela Resolução 49/95, em razão 
da inconstitucionalidade reconhecida pelo STF, não há se falar na aplicação 
do art. 170-A, do CTN, ou seja, o trânsito em julgado não constitui 
pressuposto para ensejar a compensação já reconhecida pela sentença. 
(...).  
(TRF/1ª Região, AC 2001.32.00.005707-6/AM, Relatora Desembargadora 
Federal Maria do Carmo Cardoso, Oitava Turma, DJ de 24/08/2007, p. 218) 
(Grifos não são do original) 

 

 Há, também, caso em que o Poder Judiciário flexibilizou a aplicação do artigo 

170-A, sem que houvesse a declaração definitiva de inconstitucionalidade de tributo 

pelo Pretório Excelso, em tema tributário que pende de decisão definitiva até os dias 

de hoje, veja-se: 

 
PREVIDENCIÁRIO. FÉRIAS. 1/3 CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. 
SALÁRIO-MATERNIDADE. PRIMEIROS QUINZE DIAS DE 
AFASTAMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.  
Os primeiros quinze dias de afastamento do empregado, por motivo de 
doença, constituem causa interruptiva do contrato de trabalho, portanto, os 
valores pagos pelo empregador, nesse período, não têm natureza salarial, 
mas sim indenizatória, não se sujeitando, à incidência de contribuição 
previdenciária, que tem por base de cálculo a remuneração percebida 
habitualmente (arts. 59 e 60, § 3º, da Lei n. 8.213/91).  
O adicional de 1/3 de férias não integra o conceito de remuneração, razão 
pela qual não há de se falar em incidência de contribuição previdenciária.  
O salário-maternidade e as férias integram o salário-de-contribuição, 
compondo, assim, a base de cálculo da contribuição previdenciária.  
Apelação do impetrante parcialmente provida para reconhecer a inexistência 
de relação jurídica que o obrigue ao recolhimento também de contribuição 
previdenciária sobre os valores pagos a seus empregados a título de 1/3 
constitucional de férias, compensando-se, observada a prescrição decenal, 
com quaisquer tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, 
corrigidos pela SELIC, afastada a aplicação do art. 89 da Lei n. 8.212/91 e 

                                                           
57 “Art. 1º É suspensa a execução dos Decretos-Leis nº s 2.445, de 29 de junho de 1988, e 2.449, de 

21 de julho de 1988, declarados inconstitucionais por decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal 
Federal no Recurso Extraordinário n º 148.754-2/210/Rio de Janeiro”. 
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sem a limitação do art. 170-A do CTN, inclusive quanto ao deferido na 
sentença (primeiros 15 dias).  
Apelação da Fazenda e remessa oficial não providas.   
(TRF/1ª Região, Apelação/Reexame Necessário 2008.34.00.004991-5/DF, 
Relator Desembargador Federal Osmane Antônio dos Santos (Convocado), 
Oitava Turma, DJ de 30/06/2009) (Grifos não são do original)  

  

 Essa última ementa merece destaque, pois o Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região flexibilizou a aplicação do artigo 170-A do Código Tributário Nacional, 

sobre matéria em que sequer havia decisão do Supremo Tribunal Federal declarando 

a inconstitucionalidade da Contribuição Previdenciária sobre o terço constitucional de 

férias. 

 

Na toada de flexibilizar a aplicação do artigo 170-A do Código Tributário 

Nacional, Guilherme Cezaroti leciona que: 

 

A vedação à compensação antes do trânsito em julgado tem como 
objetivo dar segurança a real existência do direito creditório do 
contribuinte, o que, sob a ótica da Administração Pública, só ocorreria 
após o trânsito em julgado da decisão final. Após a declaração de 
inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, os pagamentos 
efetuados pelos contribuintes já passam a ter atributo de indevidos 
(...).58 

  

 O tributarista Léo Krakowiak, também tratando da flexibilização do artigo 170-

A do Código Tributário Nacional, nas hipóteses de tributos declarados 

inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, assim asseverou: 

 

Vale dizer, nos casos em que o crédito do contribuinte decorra do 
pagamento de tributos declarados inconstitucionais pelo Supremo 
Tribunal Federal em sede de controle concentrado de 
constitucionalidade, ou mesmo da edição de resolução do Senado 
suspendendo a eficácia de norma declarada inconstitucional pela via 
difusa (art. 52, X, da CF/88), o art. 170-A do CTN não impede a 
imediata compensação dos valores pagos indevidamente, ainda que 
para tanto seja necessário o ajuizamento de medida judicial com vistas 
a afastar restrições indevidas ao exercício de tal direito. Com efeito, 
desde que no processo não seja objeto de contestação judicial o 
tributo que se pretenda aproveitar na compensação, dado o efeito erga 
omnes das decisões do STF e resoluções do Senado Federal, mas 
apenas questões marginais como critério de correção monetária, 
limites quantitativos dos débitos a serem pagos mediante 
compensação, e outras do gênero, o contribuinte pode e deve valer-

                                                           
58 CEZAROTI, Guilherme. A vedação à compensação de créditos tributários na nova lei do 

mandado de segurança. Revista Dialética de Direito Tributário nº 172, São Paulo, Dialética, 2010. 
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se de eventuais decisões que lhe sejam favoráveis sem necessitar 
aguardar o trânsito em julgamento do processo, por não ser aplicável 
ao caso vedação do art. 170-A do CTN.59 

 

 O Professor José Eduardo Soares de Melo, em trabalho em que tratou do artigo 

170-A do Código Tributário Nacional, ressaltou que:  

 

Argumenta-se que sua aplicação limita-se aos casos em que o crédito origina-
se de tributo objeto de contestação judicial; não sendo aplicável nos casos 
em que o crédito decorra de pagamentos de tributos declarados 
inconstitucionais (controle concentrado), ou face à edição de resolução do 
Senado suspendendo a eficácia da norma declarada inconstitucional, no 
âmbito do controle difuso.60 

 

Verifica-se, portanto, que houve momentos em que o Poder Judiciário 

flexibilizou e afastou a aplicação do comando contido no artigo em comento, 

autorizando a compensação antes do trânsito em julgado da decisão, em hipóteses 

de créditos tributários constituídos com base em dispositivo declarado inconstitucional 

por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado ou 

incidental, após a suspensão de sua execução pelo Senado Federal. 

 

 Por fim, em que pesem essas manifestações ilustrativas do Poder Judiciário, 

que flexibilizaram a aplicação do artigo 170-A do Código Tributário Nacional, o 

Superior Tribunal de Justiça definiu, por meio do regime de recursos repetitivos, que, 

para a compensação de tributo objeto de controvérsia judicial, aplica-se a condição 

prevista nesse dispositivo (necessidade de trânsito em julgado da sentença que 

confirma a existência de crédito em favor do contribuinte), mesmo na hipótese de 

indébitos tributários decorrentes de vício de inconstitucionalidade, confira-se: 

 
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. ART. 170-A DO CTN. REQUISITO DO 
TRÂNSITO EM JULGADO. APLICABILIDADE A HIPÓTESES DE 
INCONSTITUCIONALIDADE DO TRIBUTO RECOLHIDO.  
1. Nos termos do art. 170-A do CTN, "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", vedação que se aplica 
inclusive às hipóteses de reconhecida inconstitucionalidade do tributo 
indevidamente recolhido.  

                                                           
59 KRAKOWIAK, Léo. A compensação e a correta aplicação do art. 170-A. Revista Dialética de 

Direito Tributário nº 68, São Paulo, Dialética, 2001. 
60 MELO, José Eduardo Soares de. Comentários ao Código Tributário Nacional. Marcelo Magalhães 

Peixoto, Rodrigo Santos Masset Lacombe, coordenadores, 1ª Ed., São Paulo: Magalhães Peixoto 
Editora, 2005, p. 1260/1262. 
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2. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da 
Resolução STJ 08/08.  
(REsp nº 1.167.039/DF, Primeira Seção, Ministro Relator Teori Zavascki, DJe de 
02/09/2010)  

  

 Em oposição aos mecanismos de uniformização da jurisprudência, que têm por 

objetivo prestigiar o interesse social, a segurança jurídica, a isonomia, bem como a 

celeridade processual, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento pelo rito dos 

recursos repetitivos instituído pelo Código de Processo Civil de 1973 (que representa 

verdadeiro mecanismo de uniformização das decisões), entendeu por bem manter a 

aplicação do artigo 170-A do Código Tributário, inclusive nas hipóteses de tributo 

declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Fica clara essa situação 

quando o saudoso Relator Ministro Teori Zavascki assevera, em seu voto, que (REsp 

nº 1.167.039/DF):  

 

(...) essa norma não traz qualquer alusão, nem faz qualquer restrição 
relacionada com a origem ou com a causa do indébito tributário cujo valor é 
submetido ao regime de compensação. Nem de seu texto expresso, nem de 
seu sentido implícito é possível extrair a conclusão a que chegou o acórdão 
recorrido, de que estaria fora de seu comando normativo a compensação de 
tributos considerados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal.  
Não há, no STJ, qualquer precedente que possa abonar a tese do referido 
acórdão.  
Pelo contrário, em precedentes desta Corte que fizeram incidir o art. 170-A 
do CTN, a compensação dizia respeito justamente a tributos declarados 
inconstitucionais, inclusive em situações semelhantes à aqui discutida 
(indébito tributário relativo a PIS/COFINS, recolhido nos termos dos DLs 
2445/88 e 2449/88). 

 

 Apresentadas as decisões que flexibilizaram a aplicação do artigo 170-A do 

Código Tributário Nacional, nas hipóteses de reconhecimento pelo Supremo Tribunal 

Federal da inconstitucionalidade de tributo indevidamente recolhido, bem como o 

entendimento que foi, finalmente, exteriorizado pelo Superior Tribunal de Justiça, 

seguimos com o trabalho demonstrando a interpretação fixada pelo Superior Tribunal 

de Justiça, sobre os demais pontos que contornam artigo 170-A do Código Tributário 

Nacional. 
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2.2. A fixação de entendimento por parte do Superior Tribunal de Justiça em 

relação aos demais aspectos que contornam o artigo 170-A do Código Tributário 

Nacional 

 

 O cerne do presente estudo objetiva demonstrar as razões pelas quais o artigo 

170-A do Código Tributário Nacional carece, no momento, de uma evolução 

interpretativa, diante da atual realidade processual brasileira, com a entrada em vigor 

do Código de Processo Civil de 2015, que instituiu um firme sistema de respeito aos 

precedentes judiciais, que será explanada no Capítulo 3. 

 

Para chegar a essa conclusão, foi demonstrado em que o contexto jurídico-

processual foi editado o artigo 170-A do Código Tributário e o entendimento 

manifestado pelo Poder Judiciário até a interpretação que foi dada pelo Superior 

Tribunal de Justiça, de acordo com rito dos recursos repetitivos, no julgamento do 

Recurso Especial nº 1.164.452/MG. Veja-se: 

 

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI 
APLICÁVEL. VEDAÇÃO DO ART. 170-A DO CTN. INAPLICABILIDADE A 
DEMANDA ANTERIOR À LC 104/2001. 1. A lei que regula a compensação 
tributária é a vigente à data do encontro de contas entre os recíprocos débito 
e crédito da Fazenda e do contribuinte. Precedentes. 2. Em se tratando de 
compensação de crédito objeto de controvérsia judicial, é vedada a sua 
realização "antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial", 
conforme prevê o art. 170-A do CTN, vedação que, todavia, não se aplica a 
ações judiciais propostas em data anterior à vigência desse dispositivo, 
introduzido pela LC 104/2001. Precedentes. 3. Recurso especial provido. 
Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08. 
(Primeira Seção, Relator Ministro Teori Zavascki, DJe de 02/09/2010) 

 

 Analisando-se o voto do Relator, verifica-se que foram decididos alguns pontos 

controvertidos importantes que contornam o artigo 170-A do Código Tributário 

Nacional. 

  

 Esse Recurso Especial foi interposto por contribuinte que obteve provimento 

jurisdicional favorável em primeira e segunda instâncias, assegurando-lhe o direito de 

compensar os valores recolhidos indevidamente a título da Contribuição ao PIS, com 

parcelas vincendas da própria Contribuição ao PIS e da COFINS. Contudo, provocado 

via Embargos de Declaração, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região decidiu 

que, “levando em conta a data do ajuizamento da ação, que no caso se deu em 
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19/03/1998”, e em observância ao artigo 170-A do Código Tributário Nacional, “a 

compensação somente poderá ser efetivada após o trânsito em julgado da decisão”. 

  

 Em primeiro lugar, o saudoso Ministro Relator Teori Zavascki fez consignar no 

voto que “a lei que regula a compensação é a vigente à data do ‘encontro de contas’, 

entre os recíprocos débito e crédito, como reconhece a jurisprudência do STJ”. 

  

 Por outro lado, houve o cuidado de se esclarecer que o que se está a examinar 

“é a aplicação intertemporal de uma norma que veio dar tratamento especial a uma 

peculiar espécie de compensação: aquela em que o crédito do contribuinte, a ser 

compensado, é objeto de controvérsia judicial. É a essa modalidade de compensação 

que se aplica o art. 170-A do CTN”. 

 

 Conforme explanado anteriormente, a compensação tributária pode ser 

classificada em três espécies: a compensação de ofício, realizada pela autoridade 

administrativa; a autocompensação, realizada pelo particular, por sua conta e risco; e 

a compensação decorrente de indébito tributário reconhecido judicialmente. 

  

 No caso, a incidência do comando previsto no artigo 170-A do Código Tributário 

Nacional, diz respeito à hipótese de compensação de indébito tributário reconhecido 

judicialmente (compensação emanada de autorização judicial). 

  

 E, para essa modalidade de compensação, decidiu o Superior Tribunal de 

Justiça que o artigo 170-A do Código Tributário Nacional não se aplicaria ao caso 

concreto, tendo em vista que a ação foi proposta em 1998, momento anterior a sua 

entrada em vigor (11/01/2001). 

 

Por fim, interpretando literalmente o artigo 170-A do Código Tributário Nacional, 

o Superior Tribunal de Justiça definiu no julgamento demonstrado anteriormente que, 

em se tratando de compensação de crédito objeto de controvérsia judicial, é vedada 

a sua realização “antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial”, 

conforme prevê a literalidade o próprio artigo. 
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 Destarte, com o julgamento do Recurso Especial nº 1.164.452/MG, pelo rito dos 

recursos repetitivos, assentou-se que: a lei que regula a compensação tributária é a 

vigente à data do encontro de contas61; não se aplica o artigo 170-A do Código 

Tributário Nacional, para as ações judiciais propostas anteriormente a sua entrada em 

vigor62; e, tratando-se de compensação de tributo objeto de controvérsia judicial, é 

vedada a sua realização antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.  

 

 Exposta a evolução jurisprudencial acerca do artigo 170-A do Código Tributário 

Nacional, no período compreendido entre sua entrada em vigor e a decisão proferida 

pelo Superior Tribunal de Justiça pelo rito dos recursos repetitivos (Recurso Especial 

nº 1.164.452/MG), será apresentado a seguir o sistema de precedentes judiciais e sua 

força vinculante, trazido pelo Código de Processo Civil de 2015.  A seguir, demonstrar-

se-á a atual incompatibilidade da interpretação conferida ao artigo 170-A do Código 

Tributário Nacional pelo Superior Tribunal de Justiça, frente às disposições do atual 

diploma processual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
61 “Ainda que se saiba que há um crédito a favor do contribuinte, inexiste a produção da norma 

individual e concreta reconhecendo que tais valores podem ser devolvidos por meio da compensação. 
Tal norma somente será produzida quando, por iniciativa do contribuinte, houver a apresentação da 
declaração de compensação dentro da nova sistemática estabelecida pela legislação acima referida. É 
por isto que somos adeptos da ideia de que deve ser aplicada a norma vigente ao tempo em que for 
exercido o direito à compensação. É neste sentido o entendimento predominante no Superior Tribunal 
de Justiça”. ARAUJO, Juliana Furtado Costa. Compensação de Tributos Federais na Esfera 
Administrativa: Evolução Legislativa e Aspectos Polêmicos Envolvendo sua Aplicação.  In 
Barreto, Aires Fernandino. [coordenador]. Direito Tributário Contemporâneo - Estudos em homenagem 
a Geraldo Ataliba. 1ª Ed., São Paulo, Malheiros Editores, 2011. p. 408. 
62 “Tal limitação, contida na segunda parte do aresto, se dá em observância às regras de direito 

intertemporal, ressalvando-se, porém, que tal compensação traz implícita a condição resolutória final 
favorável ao contribuinte que, caso não implementada, resultará na ineficácia da operação”. MARINS, 
James. Direito Processual Tributário Brasileiro (Administrativo e Judicial) (atualizado com o CPC/15, 
comparativamente com o CPC/73). 8ª Ed., São Paulo, Dialética, 2015, p. 628. 
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CAPÍTULO III: A TEORIA DOS PRECEDENTES JUDICIAIS NO SISTEMA 

JUDICIAL BRASILEIRO APÓS A ENTRADA EM VIGOR DO NOVO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 

 

 Esse capítulo tem por objetivo demonstrar as inovações trazidas pelo Código 

de Processo Civil de 2015 – CPC, especialmente em relação ao sistema de 

precedentes judiciais instituído no Brasil. Demonstrados os objetivos do sistema de 

precedentes trazido pela nova ordem processual, suas características e seus efeitos, 

ficará mais cristalina a necessidade de apresentar nova interpretação ao artigo 170-A 

do Código Tributário Nacional. 

 

 A partir da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, os tribunais 

passaram a ter o dever de uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra 

e coerente.63  

 

 O Código de Processo Civil passa a prescrever que juízes e tribunais deverão 

observar e seguir as orientações constantes dos precedentes, em prestígio aos 

princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia. 

 

De acordo com o artigo 927 do Código de Processo Civil, os juízes e tribunais 

terão o dever de observar (i) as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle 

concentrado de constitucionalidade; (ii) os enunciados de súmula vinculante; (iii) os 

acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas 

repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; (iv) os 

enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do 

Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional; e, (v) a orientação do 

plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. 

 

 É notório o objetivo do legislador de implantar de forma definitiva, no Brasil, a 

cultura de respeito e observância aos precedentes, inicialmente positivada por meio 

da inclusão dos artigos 543-B e 543-C, ao Código de Processo Civil anterior, bem 

                                                           
63 “Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.” 

Código de Processo Civil. 
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como com a edição da Lei nº 11.417/0664, que regulamentou a edição, revisão e o 

cancelamento de súmula vinculante, instituída por meio da Emenda Constitucional  

nº 45/04. 

 

 Com a entrada em vigor do Código de Processo Civil/15, sendo uniformizado o 

entendimento com relação à determinada matéria por meio dos mecanismos de 

formação de precedentes previstos no artigo 927, os juízes e tribunais deverão estrita 

observância a esse entendimento para a solução dos conflitos. 

 

 O dever de observância aos precedentes no Código de Processo Civil gera 

repercussão no contencioso tributário, especialmente no que diz respeito à vedação 

da compensação de tributo objeto de controvérsia judicial, antes do trânsito em 

julgado da respectiva decisão judicial (artigo 170-A do Código Tributário Nacional). 

 

 Isto porque o julgamento de tese jurídica por meio dos instrumentos formadores 

dos precedentes ou a edição de súmula, consoante prevê o artigo 927 da Lei 

Processual Civil, torna líquido e certo o direito material em discussão em outros casos 

concretos que tratam da mesma matéria, de modo que o contribuinte-litigante, desde 

já, conhecerá o resultado que deverá seguir o juiz ou tribunal em seu caso, 

evidenciando a desnecessidade de se aguardar o trânsito em julgado para início dos 

procedimentos necessários à compensação dos valores recolhidos indevidamente a 

título de tributo. Essa ideia será desenvolvida e devidamente fundamentada no 

Capítulo 4 do presente trabalho. 

 

 No desenvolver deste capítulo, serão abordados o sistema de precedentes, em 

primeiro lugar, sua conceituação e caracterização, as diferenças básicas entre os 

sistemas de civil law e common law e, em seguida, analisados os dispositivos do 

Código de Processo Civil em vigor que positivaram a implantação do sistema de 

precedentes no Brasil, com o objetivo precípuo de conferir maior estabilidade e 

segurança jurídica às relações sociais. 

                                                           
64 Regulamentou o artigo 103-A da Constituição Federal e alterou a Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 

1999, disciplinando a edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de súmula vinculante pelo 
Supremo Tribunal Federal, e deu outras providências. 
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3.1. O Sistema de Precedentes Judiciais 

 

A Teoria dos Precedentes Judiciais constitui uma das importantes inovações 

trazidas pelo Código de Processo Civil. As reformas processuais anteriores e a 

promulgação do CPC/15 demonstram uma preocupação do legislador em garantir 

isonomia na aplicação da lei, previsibilidade, segurança jurídica, confiança no Poder 

Judiciário, celeridade, eficiência e, principalmente, melhora na qualidade da prestação 

jurisdicional. 

 

As alterações legislativas mencionadas acarretam per si uma aproximação do 

modelo jurídico nacional a um regime de stare decisis65, razão pela qual, nesse 

momento, será realizada uma breve comparação entre os regimes do common law e 

do civil law. 

 

Muito antes do advento da Constituição Federal de 1988, já era consagrado o 

civil law como estrutura básica da atividade jurisdicional. Após a promulgação da Carta 

Magna, esse modelo ganhou, ainda, maior importância quando o Poder Constituinte 

Originário instituiu, como forma de Governo, a República Federativa do Brasil na 

qualidade de Estado Democrático de Direito. 

 

A teoria que coloca o civil law como mecanismo de distribuição de justiça 

encontra, inclusive, respaldo no artigo 5º, inciso II da Constituição Federal, o qual 

assegura, dentro do contexto dos direitos individuais e coletivos, que todos os 

brasileiros e estrangeiros residentes no país não serão obrigados a fazer ou deixar de 

fazer alguma coisa senão em virtude de Lei.  

 

Ao prestigiar o princípio da legalidade como fundamento de Estado, isto é, 

como alicerce do ordenamento jurídico, a atual Carta da República acabou por 

evidenciar um sistema predominantemente legalista. Isso não teve impacto, apenas, 

na proteção dos direitos individuais, mas também na atividade jurisdicional. 

                                                           
65 “Trata-se de um comando mediante o qual as cortes devem dar o devido peso ao precedente. Ela 

afirma que uma questão de direito já estabelecida deveria ser seguida sem reconsideração, desde que 
a decisão anterior fosse impositiva”. MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Repercussão 
Geral no Recurso Extraordinário. 2ª Ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2008. 
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Essas são algumas razões que fizeram com que essa estrutura passasse, no 

decorrer dos anos, a ser relativizada, de modo a abrir mais espaço para aplicação do 

sistema de precedentes, como instrumento equalizador de promoção de eficiência, 

segurança jurídica e, principalmente, celeridade processual.   

 

No sistema de civil law, a Lei (aqui empregada em sentido lato) é fonte primária 

utilizada pelo juiz nos julgamentos, servindo a jurisprudência, apenas, como reforço 

argumentativo. Por outro lado, o provimento jurisdicional no common law é concebido 

tendo como principal fonte os precedentes, construídos por meio de um conjunto de 

decisões reiteradas ou por meio de uma decisão proferida em rito especial com essa 

finalidade. Tratando-se da mesma hipótese fática e fundamento jurídico, o precedente 

firmado é obrigatoriamente adotado para solução de conflitos futuros. 

 

Afirma a autora Juliana Furtado Costa Araujo, que: 

 
(...) o próprio método lógico do common law é o caso em concreto, uma vez 
na busca do precedente ajustado ao caso decidendo não perde nunca de 
vista a individualidade histórico-concreta dos dois casos (o precedente e o 
decidendo), inquirindo-se se não são os mesmos princípios normativos (se 
pela mesma ratio decidendi) intervenientes na constituição do problema de 
ambos os casos, que permitam dizê-los juridicamente análogos.66 

 

A vinculação do common law ao caso concreto difere-se do império da lei 

idealizado e difundido no sistema civil law que pressupõe que o magistrado deve, 

sempre, vincular-se à lei na resolução do caso concreto. Ocorre que, ao decidir de 

acordo com a aplicação da subsunção67, os juízes nem sempre alcançam os mesmos 

resultados. 

 

 

                                                           
66 ARAUJO, Juliana Furtado Costa. O precedente no novo código de processo civil e suas 

implicações tributárias. In Paulo Cesar Conrado; Juliana Furtado Costa Araujo. (Org.). O novo CPC 
e seu impacto no direito tributário. 2ª Ed., São Paulo: Fiscosoft, 2016, v. 1, p. 87.  
67 “É a ação ou efeito de subsumir, isto é, incluir (alguma coisa) em algo maior, mais amplo. Como 

definição jurídica, configura-se a subsunção quando o caso concreto se enquadra à norma legal em 
abstrato. É a adequação de uma conduta ou fato concreto (norma-fato) à norma jurídica (norma-tipo). 
É a tipicidade, no direito penal; bem como é o fato gerador, no direito tributário”. ANGHER, Anne Joyce. 
SIQUEIRA, Luiz Eduardo Alves de. Dicionário Jurídico. 6ª Ed., São Paulo: Rideel, 2002, p. 893. 
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A utilização do processo subjuntivo nem sempre permite a criação de métodos 

de padronização de entendimentos; tem-se que “a uniformização é bem-vinda já que 

proporciona previsibilidade, bem como o pleno respeito ao princípio constitucional da 

igualdade”.68 

 

É incontroverso, também, que a Teoria do Precedente Judicial influencia a 

qualidade das decisões, conforme leciona Juliana Furtado Costa Araujo: 

 
A qualidade das sentenças e acórdãos é objeto de críticas, seja por não 
apresentarem a clareza necessária para sua aplicação aos casos concretos, 
seja pela ausência de uniformidade nos julgamentos, o que acarreta que 
decisões em sentidos distintos sejam prolatadas para encerrarem litígios da 
mesma natureza. Isto fere princípios basilares do nosso ordenamento como 
a segurança jurídica e a isonomia.69 

 

 Ao tratar da uniformidade de julgamentos de teses jurídicas que se 

assemelham, a autora Teresa Arruda Alvim Wambier deixa claro que, “não significa 

uniformidade de um certo e determinado entendimento, para sempre, e que 

estabilidade não significa imutabilidade, a uniformidade deve acontecer depois de um 

período saudável desuniforme, e gerar estabilidade”.70 

 

 A entrada em vigor de uma Teoria dos Precedentes no sistema de civil law 

difere-se do sistema da common law, pois “nos Estados Unidos, a força do precedente 

reside na tradição, não estando estabelecida em qualquer regra escrita, quer na 

constituição e tampouco em regra de ofício. Causa espécie, pois, o estabelecimento, 

no Brasil, da obrigatoriedade de obediência ao precedente sumular por intermédio de 

emenda constitucional em um sistema jurídico filiado à família romano-germânica”.71 

 

 

 

                                                           
68 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Precedentes e Evolução do Direito. In Direito jurisprudencial, 

(coord). Nunes, Dierle. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 13. 
69 ARAUJO, Juliana Furtado Costa. O precedente no novo código de processo civil e suas 

implicações tributárias. In Paulo Cesar Conrado; Juliana Furtado Costa Araujo. (Org.). O novo CPC 
e seu impacto no direito tributário. 2ª Ed., São Paulo: Fiscosoft, 2016, volume 1, p. 103. 
70 Idem, p. 103. 
71 ABBOUD. Georges. Precedente Judicial versus Jurisprudência Dotada De Efeito Vinculante: A 

Ineficácia e os Equívocos das Reformas Legislativas na Busca de Uma Cultura De Precedentes. 
In Direito Jurisprudencial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 518. 
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 Deter força de lei em sua origem é o núcleo do precedente em um sistema de 

common law, por outro lado, necessitar de lei que forneça efeito vinculante é o que se 

verifica em um precedente no sistema de civil law. Demonstrada tal diferença, 

avancemos com a dissertação apresentando as características e conceito dos 

precedentes judiciais. 

 

 

3.1.1. Conceito e Características dos Precedentes Judiciais 

 

 Em sentido amplo, o precedente é “a decisão judicial tomada à luz de um caso 

concreto, cujo elemento normativo pode servir como diretriz para o julgamento 

posterior de casos análogos”.72 

 

  Em sua composição, o precedente, conforme lecionado por José Rogério Cruz 

e Tucci, é composto por duas partes distintas: “a) as circunstâncias de fato que 

embasam a controvérsia; e b) a tese ou o princípio jurídico assentado na motivação 

(ratio decidendi) do provimento decisório”.73 

 

 A ratio decidendi, ou conforme nomenclatura adotada pelos Norte-Americanos 

a holding, constitui o núcleo essencial da tese jurídica aceita como suficiente para 

decidir o caso concreto; é uma regra de direito (e não fática) que vinculará os 

julgamentos futuros. 

 

 Formulada a ratio decidendi, deve-se observar sua vinculação aos julgamentos 

posteriores. Fredie Didier Júnior leciona que a vinculação do precedente apresenta 

duas dimensões:  

 

(...) uma vinculação interna dos membros e órgãos fracionários de um tribunal 
aos precedentes oriundos do plenário ou órgão especial daquela mesma 
corte (...) uma vinculação externa dos demais órgãos de instância inferior 
(juízos e tribunais) aos precedentes do plenário ou órgão especial do tribunal 

                                                           
72 DIDIER JR. Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 10ª Ed., Salvador.  Jus Podivm, 2015. 

volume 2, p. 441. 
73 TUCCI, José Rogério Cruz e. Precedente judicial como fonte do Direito. São Paulo: RT, 2004,  

p. 12. 
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a que estiverem submetidos. Afinal, o precedente não deve vincular só o 
tribunal que o produziu, como também os órgãos a ele subordinados.74 

 

Deve o precedente, em regra, deter vinculação erga omnes no limite objetivo 

de sua ratio decidendi. Entretanto, deve-se observar o fato de que um precedente, 

assim como os instrumentos normativos, não são dotados de imutabilidade.  

 

A mutabilidade do precedente é conceituada através da overruling, ou seja,  

a técnica por meio da qual um precedente perde a sua força vinculante e é substituído 

(superado) por outro precedente.  

 

O Código de Processo Civil atual teve o cuidado de tratar das regras de 

superação dos precedentes judiciais (overruling) nos §§ 2º a 4º75 do artigo 927. Para 

resguardar o interesse social e a segurança jurídica, poderá haver modulação dos 

efeitos na alteração de determinado precedente judicial, aqui tratado em sentido 

amplo (decisão em controle concentrado de constitucionalidade, súmulas comum e 

vinculante, acórdãos em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos 

ou orientação do plenário ou do órgão especial dos tribunais aos quais estiverem 

vinculados). 

 

O autor Luiz Henrique Volpe Camargo conceitua a overruling (superação do 

precedente) como sendo:  

 

(...) método de trabalho de juízes de tribunais onde, depois da reavaliação 
dos fundamentos que levaram à formação de um precedente que 
ordinariamente se aplicaria ao caso em julgamento, decide-se por cancelar a 
formula anterior e atribuir uma interpretação, total ou parcialmente, diferente 
do antecedente.76 

                                                           
74 DIDIER JR. Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 10ª Ed., Salvador, Jus Podivm, 2015, volume 

2, p. 466. 
75 “Art. 927. (...) § 2o A alteração de tese jurídica adotada em enunciado de súmula ou em julgamento 

de casos repetitivos poderá ser precedida de audiências públicas e da participação de pessoas, órgãos 
ou entidades que possam contribuir para a rediscussão da tese. § 3o Na hipótese de alteração de 
jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda 
de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social 
e no da segurança jurídica. § 4o A modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada 
ou de tese adotada em julgamento de casos repetitivos observará a necessidade de fundamentação 
adequada e específica, considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e 
da isonomia”. 
76 CAMARGO. Luiz Henrique Volpe. A Força dos Precedentes no Moderno Processo Civil 

Brasileiro Direito Jurisprudencial. In Direito Jurisprudencial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, 
p. 569. 
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A necessidade de atualização do precedente à demanda social e a facilidade 

em sua realização em face do processo legislativo de normas demonstram que a 

adoção e o respeito ao precedente permitirão a evolução do Poder Judiciário, que 

deverá observar com cautela as formas de superação de determinada tese jurídica, 

resguardando, assim, a segurança jurídica, a isonomia e o interesse social. 

 

Nesse sentido, escreve Patrícia Perrone Campos Mello que o precedente 

judicial, normalmente, perde seu status quando: “a) desponta contraditório;  

b) torna-se ultrapassado; c) é colhido pela obsolescência em virtude de mutação 

jurídica; ou ainda, d) encontra-se equivocado”.77 

 

Na análise das formas de superação dos precedentes, José Rogério Cruz e 

Tucci propõem as seguintes possibilidades: 

 
Retrospective Overruling: quando a revogação opera efeito ex tunc, não permitindo 
que a anterior decisão, então substituída, seja invocada como paradigma em casos 
pretéritos, que aguardam julgamento; 
Prospective Overruling: instituída pela Suprema Corte Americana, na qual o 
precedente é revogado com eficácia ex nunc, isto é, somente em relação aos casos 
sucessivos, significando que a ratio decidendi substituída continua a ser 
emblemática, como precedente vinculante, aos fatos anteriores ocorridos; 
Anticipatory Overrruling: introduzida, com inescondível arrojo, pelos tribunais dos 
Estados Unidos. Consiste na revogação preventiva do precedente, pelas cortes 
inferiores, ao fundamento de que não mais constitui good law, como já teria sido 
reconhecido pelo próprio tribunal ad quem. Basta, portanto, que na jurisprudência 
da corte superior tenha ocorrido, ainda que implicitamente, uma alteração de rumo 

atinente ao respectivo precedente. Ocorre ai “uma espécie de delegação tácita 
de poder para proceder-se ao overruling” 78 

 

 Em síntese, tem-se que o precedente constitui um elemento normativo 

composto de circunstâncias de fato e de tese jurídica (ratio decidendi). É a tese jurídica 

a parte do precedente que detêm efeito vinculante. Devemos, ainda, nos ater aos 

ensinamentos de Alfredo Buzaid, que assim leciona: 

 

(...) à luz do sistema processual civil vigente, assevera que os precedentes 
judicias, por mais prestigiados que sejam não podem obrigar os juízes, que 
permanecem independentes, livres de qualquer superveniência hierárquica 
superior no exercício da atividade jurisdicional. E é exatamente este aspecto 
que afasta a subordinação aos arestos dos altos tribunais.79 

                                                           
77 TUCCI, José Rogério Cruz e. Parâmetros de Eficácia e Critérios de interpretação do Precedente 

Judicial. In Direito Jurisprudencial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 108. 
78 Idem, p. 109. 
79 Idem, pág. 114. 
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O Poder Judiciário é livre para firmar suas decisões, mas, em face do caráter 

vinculante dos precedentes, não poderão os magistrados julgar contrariamente ao 

precedente formulado, quando os fatos e os fundamentos jurídicos se mostrarem 

semelhantes. É com base nessa assertiva que esse trabalho nos permitirá 

demonstrar, no Capítulo 4, a necessidade de apresentar nova proposta interpretação, 

para flexibilização do conteúdo normativo previsto no artigo 170-A do Código 

Tributário Nacional. 

 

 

3.1.2. Jurisprudência, Súmula, Súmula Vinculante e a desmistificação do  

Precedente Judicial 

  

 Adiante serão analisados os conceitos e diferenças entre: jurisprudência, 

súmula e súmula vinculante, com o intuito de realizar a desmistificação de que tais 

conceitos são sinônimos de precedente judicial. 

 

 Conforme se conceituou, o precedente judicial é a decisão judicial tomada à luz 

de um caso concreto, cujo elemento normativo pode servir como diretriz para o 

julgamento posterior de casos análogos.  

 

A jurisprudência originária do termo em latim jurispuddentia advém da 

produção intelectual dos jurisconsultos romanos, e pode ser conceituada como “o 

conjunto de julgados harmônicos entre si, fruto da reiterada e constante interpretação 

e aplicação da lei em uma mesma linha. É, por outras palavras, conjunto de 

precedentes sobre uma mesma questão jurídica, numa mesma direção”.80 

 

Tem-se que, em seu próprio conceito, jurisprudência é o conjunto de decisões 

fruto de interpretação e aplicação da lei, cujo objetivo fundamental é a concretização 

do direito. Porém, diferem-se precedente judicial e jurisprudência, principalmente pelo 

fato de a jurisprudência consistir num conjunto de julgamentos reiterados sobre 

                                                           
80 CAMARGO. Luiz Henrique Volpe. A Força dos Precedentes no Moderno Processo Civil 

Brasileiro Direito Jurisprudencial. In Direito Jurisprudencial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, 
p. 556. 
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determinada matéria, enquanto precedente judicial corresponde a uma única decisão, 

proferida de acordo com rito processual específico (julgamento de recurso especial ou 

extraordinário repetitivo, por exemplo).81 

 

 No que concerne à súmula, Pedro Lenza a conceitua como:  

 
(...) pronunciamentos proferidos pelos Tribunais do nosso país, baseados em 
decisões reiteradas, que delimitam o entendimento e interpretação das leis 
sobre determinada matéria dada pelos nossos magistrados. É a "união" de 
várias decisões de um mesmo Tribunal, com idêntica interpretação sobre o 
mesmo tema. Pode ser conceituada também como um resumo da decisão.82 

 

 O enunciado normativo sumular é fruto da escrita sintética de uma norma 

jurídica construída jurisdicionalmente. São súmulas vinculantes aquelas dotadas de 

força vinculante, assim conceituada:  

 

(...) força vinculante é a que primariamente compete à norma legal, que obriga 
todos inclusive o próprio estado, tanto nos atos da vida pública como privada, 
sejam negociais, administrativos ou jurisdicionais. O particular não se esquiva 
de cumprir a lei, porque fica sujeito à sanção de nulidade, para seus negócios 
jurídicos. A administração sofre a vinculação da lei, porque não pode praticar 
senão os atos que prevê e autoriza. E a jurisdição não pode julgar os litígios 
senão aplicando-lhes a norma legal pertinente, sendo-lhe permitido recorrer 
aos princípios gerais, à analogia e costumes apenas nas lacunas do 
ordenamento positivo.83 

 

 Importante ressaltar que existem as súmulas vinculantes e as súmulas comuns 

(também conhecidas como súmulas persuasivas).  

 

 As súmulas vinculantes encontram previsão da Constituição Federal84 e 

vinculam os órgãos do Poder Judiciário e da administração pública direta e indireta, 

                                                           
81  Além das demais formas de uniformização de entendimentos previstas no artigo 927 do Código de 

Processo Civil atual. 
82 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 20ª Ed., São Paulo: Editora Método, 2016, 

p. 293.  
83 THEODORO Jr. Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 49ª Ed., volume III, Rio de Janeiro, 

2016, p. 1173. 
84 “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de 

dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula 
que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos 
do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, 
bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. § 1º A súmula terá 
por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas, acerca das quais haja 
controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública que acarrete grave 
insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica. § 2º Sem prejuízo 
do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão ou cancelamento de súmula poderá ser 
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nas esferas federal, estadual e municipal, de acordo com a regulamentação prevista 

na Lei n° 11.417/06. 

 

 As súmulas persuasivas, por seu turno, são a cristalização ou consolidação da 

jurisprudência e vinculam, apenas, o Poder Judiciário, conforme assim se verifica do 

inciso IV, do artigo 927 do Código de Processo Civil. 

 

  Destarte, o que difere as súmulas dos precedentes é o fato de estas advirem 

de decisões reiteradas, pluralidade não encontrada, necessariamente, nos 

precedentes judiciais. Resolvida a questão conceitual, passa-se ao estudo de algumas 

disposições do Código de Processo Civil, que permeiam o presente estudo. 

 

 

3.2. O Código de Processo Civil de 2015 

 

É cediço que o ordenamento jurídico brasileiro foi construído, essencialmente, 

na ideia do sistema de civil law. Muito antes do advento da Constituição Federal de 

1988, já era consagrado o civil law como estrutura básica da atividade jurisdicional.  

 

Ao prestigiar o princípio da legalidade como fundamento de Estado, isto é, 

como fundamento do ordenamento jurídico, tem-se por evidenciado um sistema 

predominantemente legalista. Isso não teve impacto, apenas, na proteção dos direitos 

individuais, mas também na atividade jurisdicional. 

 

Em virtude dessa ideia de legalidade arraigada desde os primórdios da 

instituição da ordem constitucional, o Estado-juiz deve, preferencialmente, se pautar 

na Lei como fonte primária e imediata para solucionar as lides levadas à sua 

apreciação. Esse modelo impõe, em termos conceituais, que a atividade jurisdicional 

é prestada sob o prisma da interpretação e aplicação de Lei ao caso concreto, sendo 

                                                           
provocada por aqueles que podem propor a ação direta de inconstitucionalidade.  § 3º Do ato 
administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, 
caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato 
administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou 
sem a aplicação da súmula, conforme o caso”. 
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admitida a invocação de jurisprudência como viés de reforço argumentativo, sem 

qualquer caráter obrigatório de sua adoção. 

 

Como resultado, o sistema baseado no civil law foi incorporado ao ordenamento 

jurídico brasileiro e, desde então, é utilizado para prestação da atividade jurisdicional. 

 

Por outro lado, não se pode perder de vista que o direito está suscetível a 

transformações e a constantes mudanças decorrentes do avanço nas relações 

sociais, o que, muitas vezes, reflete na estrutura jurídica vigente. 

 

Diante de tal realidade, o modelo de prestação jurisdicional baseado, 

exclusivamente, no tradicional sistema de civil law, passou a não suprir com a mesma 

eficiência do passado as necessidades da sociedade, tampouco, do Estado. Assim, a 

atividade jurisdicional tornou-se morosa e ineficiente frente à nova realidade social, 

justamente por não conseguir, em tempo razoável, resolver os litígios levados à sua 

apreciação. Além disso, a adoção exclusiva do sistema civil law redundou na 

proliferação de decisões judiciais desprovidas de uniformidade, gerando um cenário 

de flagrante instabilidade e insegurança jurídica.85 

 

Essas são algumas razões que fizeram com que essa estrutura passasse, no 

decorrer dos anos, a ser relativizada, de modo a abrir mais espaço para aplicação do 

sistema de precedentes judiciais, como instrumento equalizador de promoção da 

eficiência, segurança jurídica, isonomia e da celeridade processual.   

 

Dessa forma, tem-se que a necessidade de se fazer cumprir esses princípios 

constitucionais no âmbito do processo civil ensejou a positivação da Teoria dos 

Precedentes Judiciais.  

                                                           
85 “Assim, duas posturas são costumeiras no Brasil ao se usar os julgados dos tribunais como 

fundamento das decisões: (a) a de se repetir mecanicamente ementas e enunciados de súmulas 
(descontextualizados dos fundamentos determinantes), como bases primordiais para as decisões, 
seguindo uma racionalidade própria da aplicação das leis, encarando esses trechos dos julgados como 
“comandos” gerais e abstratos; ou (b) de se julgar desprezando as decisões anteriormente proferidas, 
como se pudessem analisar novos casos a partir de um marco zero interpretativo; num e noutro caso 
o juiz discricionariamente despreza os julgados, a doutrina e o próprio caso que está julgando.” NUNES, 
Dierle. BAHIA, Alexandre. Jurisprudência instável e seus riscos: A aposta nos precedentes vs. 
uma compreensão constitucionalmente adequada do seu uso no Brasil. In MENDES, Aluísio 
Gonçalves de Castro. 
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No Brasil a obrigatoriedade de vinculação dos órgãos judiciários e da 

administração pública foi previsto pela primeira vez no ordenamento jurídico após a 

publicação da Emenda Constitucional nº 45/2004, que instituiu a súmula vinculante.  

 

É bem verdade que, antes mesmo dessa previsão constitucional, o Poder 

Judiciário já se vertia, ao menos em prática forense, a aplicar a dinâmica do sistema 

de respeito aos precedentes e as súmulas editadas pelos tribunais, como fundamento 

de muitos de seus julgamentos. Em certa medida, essa estrutura já se apresenta, a 

bom tempo, como uma realidade vivenciada no sistema jurídico brasileiro. Na prática, 

quando determinada súmula se enquadrava na demanda sub judice, a sua 

observância se tornava quase obrigatória, mesmo que os seus enunciados se 

prestassem, apenas, a orientar as decisões judiciais. 

 

Importante registrar que, antes da promulgação da atual Lei Processual Civil, 

em termos de evolução legislativa, sobreveio a Lei nº 11.418/06 e a Lei  

nº 11.672/08, que, ao incluir os artigos 543-B e 543-C, respectivamente, ao Código de 

Processo Civil de 1973, tornou clara a intenção do legislador de inserir, no 

ordenamento jurídico pátrio, métodos que visam alcançar a uniformidade das decisões 

judiciais, abreviando o curso do processo, ao obstar o processamento de recursos às 

instâncias superiores, nas hipóteses em que a matéria recursal colidir ou se alinhar 

ao paradigma anteriormente julgado. 

 

Registre-se que a estrutura do sistema de civil law não está revogada com a 

entrada em vigor do Código de Processo Civil. O alicerce do Estado Democrático de 

Direito, como o próprio nome sugere, é regido pelo princípio da legalidade, de modo 

que o Estado-juiz deverá, sempre, prestar a atividade jurisdicional com a devida 

observância a Constituição Federal e à legislação pátria, como fontes primárias do 

direito, no momento da realização do julgamento. Do mesmo modo, ocorrerá, na 

hipótese de edição de súmula ou na formação do precedente, que, ao serem 

exarados, deverão observância obrigatória a Constituição Federal e a legislação 

infraconstitucional.  
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A ideia é que, na prática, tratando-se de ação judicial cuja situação fático-

jurídica seja suficientemente semelhante àquele objeto do precedente, o Código de 

Processo Civil impõe aos juízes e tribunais sua observância. Por agora, cumpre-se 

analisar os contornos legais do artigo 927 do Diploma Processual Civil, pois os efeitos 

dessa norma repercutirão em vários ramos do direito, inclusive, no Direito Tributário.  

 

Tal fato ocorre porque o precedente judicial e as súmulas com seus 

pressupostos e contornos, também, hão de ser vistos como instrumentos 

antecipatórios de resolução de mérito, já que, uma vez dada como certa a procedência 

da ação cuja causa de pedir se alinhe aos fundamentos jurídicos do precedente 

favoravelmente ao demandante, não há razão para se aguardar o trânsito em julgado 

para obter o aproveitamento do benefício econômico oriundo da medida judicial 

proposta.  

 

Ademais, em se tratando de norma processual cuja aplicação se opera de 

forma imediata aos processos em curso, as súmulas e decisões enquadradas no 

conceito de precedente, nos termos do artigo 92686, combinado com o artigo 927, 

ambos do Código de Processo Civil, passam a ser obrigatoriamente observadas pelo 

julgador, em qualquer instância de julgamento. 

 

Dispõe o artigo 927 do Código de Processo Civil: 

 

Art. 927.  Os juízes e os tribunais observarão: 

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de 
constitucionalidade; 
II - os enunciados de súmula vinculante; 
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução 
de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e 
especial repetitivos; 
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria 
constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria 
infraconstitucional; 
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem 
vinculados. 

 

                                                           
86 “Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. 

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais 
editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.  § 2o Ao editar 
enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que 
motivaram sua criação”. 
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Esse dispositivo apresenta cinco situações às quais deverão se ater os 

magistrados ao proferir suas decisões. Considerando-se a limitação de objeto do 

presente estudo, será analisada, especificamente, a hipótese do inciso III, parte final, 

que trata dos acórdãos em julgamento de recursos extraordinário e especial 

repetitivos. 

 

Ao tratar das decisões do Supremo Tribunal Federal em controle de 

constitucionalidade, o artigo 927 (inciso I) refere-se àquelas decisões proferidas em 

sede de controle concentrado de constitucionalidade, com efeitos vinculantes e erga 

omnes que, em não sendo observadas pelos magistrados, são passiveis de 

reclamação constitucional, hipótese esta que, também, se aplica aos enunciados de 

súmula vinculante (inciso II do artigo 927). 

 

A primeira parte do inciso III, do artigo 927 do Código de Processo Civil, trata 

dos acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de 

demandas repetitivas, cuja previsão, também, se verifica nos artigos 976 a 987. 

 

A necessidade de juízes e tribunais observarem as decisões proferidas em 

controle de constitucionalidade e os enunciados de súmulas vinculantes, aplica-se, 

também, aos enunciados de súmulas (comuns ou persuasivas) do Supremo Tribunal 

Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria 

infraconstitucional, conforme se constata do inciso IV, do artigo 927 do Código de 

Processo Civil, o que demonstra a preocupação do legislador com a preservação da 

segurança jurídica por meio da uniformização das decisões com os entendimentos 

firmados pelos Tribunais Superiores. 

 

Tal preocupação com a segurança jurídica pode, ainda, ser percebida nas 

hipóteses de observância da orientação do plenário ou do órgão especial aos quais 

juízes e tribunais estiverem vinculados (inciso V, do artigo 927 do Código de Processo 

Civil). 
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3.2.1. Os Recursos Repetitivos  

 

Conforme já ressaltado, importa ao presente trabalho a análise dos recursos 

especial e extraordinário repetitivos, previstos na parte final do inciso III, do artigo 927 

do Código de Processo Civil. 

 

O legislador, há muito tempo, atentava-se à ameaça do bom funcionamento 

do STF e do STJ, em virtude da enxurrada de demandas repetitivas. Devido a isto, 

ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973, as Leis nº 11.418/06 e 

11.672/08, respectivamente, acrescentaram os artigos 543-B e 543-C ao Código, com 

o objetivo de resolver o problema da sobrecarga de recursos especial e extraordinário, 

fundamentados em idêntica questão de fato e de direito. 

 

A respeito dos objetivos buscados pelo legislador ao acrescentar os artigos 

543-B e 543-C ao Código de Processo Civil de 1973, vale transcrever a ementa da 

Questão de Ordem no Agravo de Instrumento nº 760.358/SE, julgada pelo Supremo 

Tribunal Federal, bem como trecho do voto do Ministro Relator Cesar Asfor Rocha, na 

Questão de Ordem no Agravo de Instrumento nº 1.154.599/SP, julgada pelo Superior 

Tribunal de Justiça, ao apreciarem o não cabimento de Agravo de Instrumento contra 

decisão que nega seguimento a recurso extraordinário ou especial, respectivamente, 

com fundamento em recurso repetitivo ou matéria com repercussão geral já decidida, 

veja-se: 

 
 
Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de 
instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte 
aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do 
agravo de instrumento em agravo regimental. Não é cabível agravo de 
instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do 
disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em 
questão de repercussão geral. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer 
o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, 
o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição 
própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas 
se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa 
de retratação. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do 
quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com 
repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional 
decidida. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser 
decidido pelo tribunal de origem.  
(STF – Plenário – QO no Agravo de Instrumento nº 760.358/SE, Ministro 
Relator Presidente, DJe de 19/02/2010) 
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(...) A edição da Lei n. 11.672, de 8.5.2008, decorreu, sabidamente, da 
explosão de processos repetidos junto ao Superior Tribunal de Justiça, 
ensejando centenas e, conforme a matéria, milhares de julgados idênticos, 
mesmo após a questão jurídica já estar pacificada. O mecanismo criado no 
referido diploma, assim, foi a solução encontrada para afastar julgamentos 
meramente "burocráticos" nesta Corte, já que previsível o resultado desses 
diante da orientação firmada em leading case pelo órgão judicante 
competente. Não se perca de vista que a redução de processos idênticos 
permite que o Superior Tribunal de Justiça se ocupe cada vez mais de 
questões novas, ainda não resolvidas, e relevantes para as partes e para o 
País. Assim, criado o mecanismo legal para acabar com inúmeros 
julgamentos desnecessários e inviabilizadores de atividade jurisdicional ágil 
e com qualidade, os objetivos da lei devem, então, ser seguidos também no 
momento de interpretação dos dispositivos por ela inseridos no Código de 
Processo Civil e a ela vinculados, sob pena de tornar o esforço legislativo 
totalmente inócuo e de eternizar a insatisfação das pessoas que buscam o 
Poder Judiciário com esperança de uma justiça rápida.  
(STJ – Corte Especial – QO no Agravo de Instrumento nº 1.154.599/SP, 
Relator Ministro Cesar Asfor Rocha, DJe de 12/05/2011) 

 

É importante anotar que essas decisões demonstram o alinhamento e o esforço 

dos Tribunais Superiores com relação à aplicação dos mecanismos de uniformização 

de jurisprudência, o que deve ser fortalecido sob a égide no Código de Processo Civil 

de 2015. 

 

A atual Lei Processual Civil, aprimorando a sistemática anterior, regulou o 

recurso repetitivo tanto no âmbito do STF como no STJ, criando regramento similar 

para o recurso extraordinário e especial repetitivos.87 

 

O recurso repetitivo pode ser definido como o mecanismo jurídico processual 

que visa conter e diminuir o fluxo dos recursos de natureza extraordinária em sentido 

amplo, a saber, os recursos extraordinário e especial, juntamente aos tribunais 

superiores (STF e STJ), com o objetivo de se obter decisão com eficácia vinculante e 

                                                           
87 Os recursos Especial e Extraordinário estão previstos na Constituição Federal:  

Recurso Extraordinário: “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da 
Constituição, cabendo-lhe: (...) III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em 
única ou última instância, quando a decisão recorrida: a) contrariar dispositivo desta Constituição; b) 
declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal; c) julgar válida lei ou ato de governo local 
contestado em face desta Constituição. d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal. (...) 
3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões 
constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do 
recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”.  
Recurso Especial: “Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: (...) III - julgar, em recurso 
especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou 
pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida: a) contrariar 
tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência; b) julgar válido ato de governo local contestado em face 
de lei federal; c) der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal”. 
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repercussão geral, em cumprimento aos princípios da  celeridade processual, 

isonomia e segurança jurídica, a partir da padronização das decisões em demandas 

que tratam da mesma questão de fato e contenham os mesmos fundamentos 

jurídicos.  

 

Importante observar que os recursos repetitivos tiveram seu procedimento 

padronizado e regulamentado pelo Código de Processo Civil, porém, em que pese a 

padronização, o recurso extraordinário difere-se do recurso especial, pois, em seu 

exame de admissibilidade, deverá ser comprovada a existência de repercussão geral. 

 

Assim, dispõe o Código de Processo Civil, acerca da repercussão geral:  

 
Art. 1.035.  O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não 
conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele 
versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo. 
§ 1o Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não 
de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou 
jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. 
§ 2o O recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para 
apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal. 
§ 3o Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que: 
I - contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal 
Federal; 
III - tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal, 
nos termos do art. 97 da Constituição Federal. 

 

Percebe-se que esse requisito demonstra a necessidade de que a lide tenha 

elementos de relevância e transcendência social, ou seja, que a violação 

constitucional discutida seja de interesse coletivo. Em outras palavras, a questão 

constitucional em discussão no recurso extraordinário deve apresentar questões 

relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 

 

Esclarecido o requisito da repercussão geral, realizar-se-á a análise do 

procedimento dos recursos repetitivos. Os recursos extraordinário e especial são, 

sempre, interpostos nos Tribunais a quo, cabendo ao seu Presidente ou Vice-

presidente constatar a multiplicidade de causas sobre a mesma questão jurídica. 

 

Constatada a multiplicidade, deverá o tribunal selecionar os recursos que 

melhor representarem a controvérsia, ou seja, àqueles em que a questão jurídica 

repetida seja abordada de maneira mais detalhada sob vários ângulos, considerando 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art97
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a abrangência da argumentação e a discussão a respeito da matéria a ser decidida. 

Realizada a seleção, deverá o Presidente ou o Vice-presidente do Tribunal de Justiça 

ou Tribunal Regional Federal determinar a suspensão do trâmite de todos os 

processos pendentes, que tramitem no Estado ou na região, até que ocorra a afetação 

no tribunal superior, quando a suspensão ocorrerá em todo o território nacional. 

 

Ressalte-se que tais procedimentos, se não adotados pelos Presidente ou Vice-

presidente, poderão ser tomados pelo relator do feito no Tribunal Superior, que 

poderá, ainda, selecionar outros recursos paradigmas para afetação. 

 

O instrumento da afetação88 é definido por Marcus Vinicius Rio Gonçalves 

como: 

 
(...) a cisão proferida pelo relator que, feita a seleção dos recursos 
paradigmas e preenchidos os demais requisitos do art. 1.036, caput, do CPC, 
identificará com precisão a questão jurídica a ser submetida a julgamento, 
determinando a suspensão do todos os processos que versem sobre a 
mesma questão, coletivos ou individuais, que tramitem em território 
nacional.89 

  

Reconhecida a afetação, os interessados poderão, no prazo de cinco dias, 

solicitar ao Presidente ou ao Vice-presidente, que exclua da decisão de 

sobrestamento e inadmita o recurso especial ou o recurso extraordinário que tenha 

sido interposto intempestivamente. Essa solicitação, se aceita, poderá ser objeto de 

agravo interno. 

  

Em se tratando de afetação, esclarece-se que, em caso de conflito entre mais 

de uma afetação, será prevento o relator que primeiro tiver proferido a decisão que 

identificar com precisão a questão a ser submetida a julgamento. 

 

 

                                                           
88 “Art. 1.036. Sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais com 

fundamento em idêntica questão de direito, haverá afetação para julgamento de acordo com as 
disposições desta Subseção, observado o disposto no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal 
e no do Superior Tribunal de Justiça”. 
89 GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Direito Processual Civil Esquematizado. 7ª Ed., São Paulo: 

Saraiva, 2016, p. 698. 
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Determinada e delimitada a afetação, os recursos selecionados como 

paradigma serão remetidos ao Tribunal Superior competente, onde deverá seu relator 

determinar, imediatamente, a suspensão de todos os processos, individuais ou 

coletivos, que versem sobre a mesma questão de direito, em todo o território nacional. 

Tal suspensão faz-se necessária, pois as decisões proferidas em sede de recursos 

repetitivos detêm foro vinculante. 

 

Reconhecida a afetação, deverá o recurso afetado ser julgado no prazo de 1 

(um) ano e terão estes preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que 

envolvam réu preso e os pedidos de habeas corpus, em razão de essa ação receber 

prioridade constitucional, em relação aos demais feitos.  

 

Antes do julgamento, o relator poderá, ainda, requisitar informações dos 

tribunais de origem a respeito da controvérsia, admitir a manifestação de pessoas, 

órgãos ou entidades como amicus curiae, ou ouvir depoimentos de pessoas com 

experiência e conhecimento na matéria em audiência pública, bem como, poderá abrir 

vista ao Ministério Público, caso haja a necessidade de sua intervenção, pelo prazo 

de quinze dias. 

 

Encerradas as diligências, o Tribunal passará ao julgamento do recurso 

repetitivo; a decisão proferida deverá abranger a análise dos fundamentos relevantes 

da tese jurídica discutida. 

 

Proferida a decisão, caberá aos órgãos colegiados declarar 

como prejudicados os demais recursos versando sobre idêntica controvérsia ou os 

decidirão aplicando a tese firmada. Vale realçar que o Presidente ou Vice-presidente 

do tribunal negará seguimento aos recursos especial ou extraordinário sobrestados 

na origem, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior; o 

órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo, se o 

acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior;  ou, os processos 

suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para 

julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior. 
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Por fim, é importante ressaltar que as partes detêm autonomia de desistir da 

ação em curso no primeiro grau de jurisdição, antes de proferida a sentença, se a 

questão nela discutida for idêntica à resolvida pelo recurso representativo da 

controvérsia. 

 

 

3.2.2. O Efeito Vinculante 

 

 O efeito vinculante originário do sistema de controle de constitucionalidade 

concentrado foi inovação que se fez necessária, já que, no âmbito dos Poderes 

Legislativo e Executivo, a reedição de lei ou ato normativo, com o mesmo conteúdo 

material daquele declarado inconstitucional, consiste em medidas utilizadas para se 

esquivar de determinação judicial. 

 

O advento do efeito vinculante no ordenamento jurídico pátrio justifica-se face 

à necessidade de resguardar e promover valores reputados fundamentais nas 

democracias constitucionais, nomeadamente, a segurança jurídica, a igualdade e a 

supremacia constitucional.  

 

Efeito vinculante pode ser entendido como um instituto que “opõe obstáculos à 

arbitrariedade e à discriminação na aplicação da Constituição”90, de sorte que constitui 

instrumento importante na afirmação e efetivação das disposições e valores 

constitucionais.  

 

A vinculação da decisão proferida de acordo com determinados ritos 

processuais é necessária, para que haja unicidade de entendimento do Poder 

Judiciário sobre matérias que possuam a mesma causa de pedir e mesmos 

fundamentos jurídicos. 

 

 

 

                                                           
90 LEAL, Roger Stiefelmann. O Efeito Vinculante na Jurisdição Constitucional. São Paulo: Saraiva, 

2006, p. 72. 
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A positivação do efeito vinculante, indicando como destinatários das decisões 

dotadas dessa particular eficácia os órgãos do Poder Judiciário, implica um severo 

enfraquecimento das disparidades decisórias, pois garantem a existência de 

segurança jurídica91 e de igualdade entre os litigantes. 

 

Portanto, acertadas as premissas básicas acerca do sistema de precedente no 

Código de Processo Civil, há de se destacar que: (i) o sistema de precedentes trazido 

pelo CPC em vigor tem por objetivo precípuo garantir aos jurisdicionados maior 

estabilidade, previsibilidade, segurança jurídica e isonomia; e, (ii) a partir da entrada 

em vigor do Código de Processo Civil de 2015, juízes e tribunais deverão, 

obrigatoriamente, aplicar as súmulas e os precedentes como fontes fidedignas do 

direito. 

 

É exatamente com a consagração do efeito vinculante das decisões proferidas 

em recurso especial ou extraordinário repetitivos e das súmulas, maximizada com o 

sistema de precedentes judiciais instituído pelo Código de Processo Civil em vigor, 

que surgiu a necessidade de se apresentar nova interpretação ao artigo 170-A ao 

Código Tributário Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
91 O princípio da segurança jurídica versa principalmente sobre a estabilidade dos atos jurídicos 

realizados, situações jurídicas consolidadas e os direitos já incorporados ao patrimônio do cidadão, 
sustentando a estabilidade social frente às constantes alterações efetuadas no direito. Nesse sentido, 
J. J. Gomes Canotilho: “Os princípios da protecção da confiança e da segurança jurídica podem 
formular-se assim: o cidadão deve poder confiar em que aos seus actos ou às decisões públicas 
incidentes sobre os seus direitos, posições jurídicas e relações, praticados ou tomadas de acordo com 
as normas jurídicas vigentes, se ligam os efeitos jurídicos duradouros, previstos ou calculados com 
base nessas mesmas normas. Estes princípios apontam basicamente para: (1) a proibição de leis 
retroactivas; (2) a inalterabilidade do caso julgado; (3) a tendencial irrevogabilidade de actos 
administrativos constitutivos de direitos”. CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional. 7ª. Ed., 
Coimbra: Livraria Almedina, 2016. p. 373. 
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CAPÍTULO IV: NOVA PROPOSTA DE INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 170-A DO 

CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL 

 

4.1. O entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça e a 

necessidade de se reinterpretar o artigo 170-A do Código Tributário Nacional 

 

 No Capítulo 1 deste trabalho, foram apresentados os objetivos do legislador ao 

incluir o artigo 170-A ao Código Tributário Nacional. O principal objetivo era coibir a 

banalização da compensação tributária fundada em decisões precárias (liminares), as 

quais, quando revogadas, geravam danos diretos ao erário da fazenda. 

 

 O dano ao erário evidenciava-se pelo fato de o contribuinte realizar o 

adimplemento de sua obrigação tributária utilizando-se da compensação (em 

detrimento de seu recolhimento em pecúnia), com fundamento em decisão judicial 

liminar e nos procedimentos de compensação em vigor antes da inclusão do artigo 

170-A ao Código Tributário Nacional. 

 

 Antes da entrada em vigor do artigo 170-A do Código Tributário Nacional 

(11/01/2001), os tributos devidos eram compensados com base em decisão judicial 

liminar, até que houvesse seu trânsito em julgado confirmando o direito material do 

contribuinte ou até a revogação da decisão. 

 

 É diante desse contexto que foi incluído o artigo 170-A ao Código Tributário 

Nacional, vedando a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de 

contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva 

decisão judicial. 

 

 No Capítulo 2 desse trabalho, foi apresentada a evolução da jurisprudência 

acerca dos aspectos que contornam o artigo 170-A ao Código Tributário Nacional, 

chegando-se ao entendimento manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça em 

2010, pelo rito dos recursos repetitivos, no julgamento do Recurso Especial  

nº 1.164.452/MG, cuja ementa será novamente colacionada: 
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TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI 
APLICÁVEL. VEDAÇÃO DO ART. 170-A DO CTN. INAPLICABILIDADE A 
DEMANDA ANTERIOR À LC 104/2001. 1. A lei que regula a compensação 
tributária é a vigente à data do encontro de contas entre os recíprocos débito 
e crédito da Fazenda e do contribuinte. Precedentes. 2. Em se tratando de 
compensação de crédito objeto de controvérsia judicial, é vedada a sua 
realização "antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial", 
conforme prevê o art. 170-A do CTN, vedação que, todavia, não se aplica a 
ações judiciais propostas em data anterior à vigência desse dispositivo, 
introduzido pela LC 104/2001. Precedentes. 3. Recurso especial provido. 
Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08. 
(Primeira Seção, Relator Ministro Teori Zavascki, DJe de 02/09/2010) 

 

 O Superior Tribunal de Justiça, partindo de interpretação literal do artigo 170-A 

do Código Tributário Nacional, vedou a realização de compensação de crédito objeto 

de controvérsia judicial antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial, 

repetindo o texto legal. 

 

 É importante ressaltar que a decisão do Superior Tribunal de Justiça se deu 

pelo rito dos recursos repetitivos92, instituído no processo civil brasileiro pela Lei  

nº 11.672/08, que incluiu o artigo 543-C ao Código de Processo Civil revogado. 

 

 Esse modelo, criado para uniformização de jurisprudência e sedimentação do 

entendimento do Poder Judiciário, apesar de ter forte influência no processo de 

convencimento dos Juízes de primeira e segunda instâncias, não os vinculavam e as 

partes continuavam a propor suas demandas, mesmo havendo entendimento 

contrário sobre a matéria, pelo rito dos recursos repetitivos.  

 

 Conforme abordado no Capítulo 3, o Código de Processo Civil, que passou a 

vigorar em 18 de março de 201693, instituiu um sistema de precedentes judiciais de 

observância obrigatória pelos Juízes e Tribunais, previsto nos artigos 926 a 928. 

 

                                                           
92 Isto significa dizer que foram afetados um ou mais recursos como representativos dessa 

controvérsia; determinada a suspensão nos tribunais de segunda instância, dos recursos que tratavam 
da mesma matéria; e, após o julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, os recursos sobrestados 
nos tribunais de origem seguiram dois possíveis caminhos: (i) tiveram seguimento denegado na 
hipótese em que o acórdão recorrido coincidiu com a orientação do Superior Tribunal de Justiça; ou, 
(ii) foram novamente examinados pelo tribunal de origem na hipótese em que o acórdão recorrido 
divergiu da orientação do Superior Tribunal de Justiça.  
93 Em sessão administrativa datada de 16 de março de 2016, o Superior Tribunal de Justiça editou a 

Emenda Regimental nº 22, que tratou, dentre outras disposições, da data da entrada em vigo do Código 
de Processo Civil: “Art. 5º. Esta emenda regimental entrará em vigor no dia 18 de março de 2016, data 
de início de vigência da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015”. 
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Tratando especialmente da parte final do inciso III, do artigo 927 do Código de 

Processo Civil, verifica-se que Juízes e Tribunais deverão observar os acórdãos em 

julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos. 

 

Esse comando obrigatório previsto na nova Lei Processual Civil é o cerne da 

presente dissertação. A questão jurídica judicializada e julgada pelo rito dos recursos 

extraordinário ou especial repetitivos será de observância obrigatória por todo Poder 

Judiciário. Noutras palavras, os acórdãos paradigmas, prolatados de acordo com o 

artigo 927, inciso III do Código de Processo Civil em vigor, passaram a vincular Juízes 

e Tribunais. 

 

Vale ressaltar que o acórdão proferido em julgamento de recursos 

extraordinário e especial repetitivos passou a ser considerado um precedente judicial 

e, na linha do Código de Processo Civil de 2015, tem por finalidade garantir a isonomia 

entre os litigantes, a segurança jurídica, a previsibilidade, a padronização das 

decisões e a celeridade processual. 

 

É com fundamento no Código de Processo Civil, especialmente no sistema de 

precedentes judiciais, que temos o objetivo de apresentar nova proposta de 

interpretação ao artigo 170-A do Código Tributário Nacional, em contraponto a 

interpretação que lhe fora dada pelo Superior Tribunal de Justiça no ano de 2010. 

 

A interpretação literal fixada em 2010 pelo Superior Tribunal de Justiça, ao 

apreciar os pedidos de flexibilização do conteúdo do artigo 170-A Código Tributário 

Nacional, além de não mais se justificar, tornou-se incompatível após a entrada em 

vigor da nova Lei Processual Civil, que instituiu o sistema de precedentes judiciais. 

 

Diante de um cenário em que o Juízes e Tribunais são obrigados a se vincular, 

por força de lei (artigo 927, do Código de Processo Civil de 2015), aos precedentes 

judiciais, não se mostra razoável que o contribuinte-litigante tenha que aguardar o 

trânsito em julgado de sua ação individual, que trate, exatamente, das mesmas 

questões de fato e de direito que o acórdão paradigma proferido em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos. 
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Na prática tributária, ocorrerá situações em que será proferido acórdão em 

recurso repetitivo, com verdadeiro status de precedente judicial, quando a ação 

individual de parte dos contribuintes, que trata da mesma questão fático-jurídica, ainda 

estará em fase incipiente. Não parece razoável que esses contribuintes-litigantes 

tenham que aguardar o trânsito em julgado de sua ação individual, quando já têm 

certeza que seu direito será declarado pelo Poder Judiciário. 

 

 Nesses casos, há manifesta postergação da fruição do direito que já se 

encontra declarado pelo acórdão paradigma (precedente judicial). Não há justificativa 

para se aguardar o trânsito em julgado da ação individual para início dos 

procedimentos de compensação, por duas razões, que serão melhor exploradas 

nesse Capítulo, quais sejam: primeiro, porque a compensação tributária se dá por 

conta e risco do contribuinte; e, segundo, porque a compensação extingue o crédito 

tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. 

  

 Esse inconformismo, que tem como fundamento principal a nova ordem 

processual civil, conduz o aplicador do direito a repensar a interpretação que o 

Superior Tribunal de Justiça fixou ao artigo 170-A do Código Tributário Nacional. 

  

 Já em 2001, ano em que o artigo 170-A foi incluído ao Código Tributário 

Nacional, João Claudio Franzoni Barbosa previa a situação de inconformismo aqui 

manifestada, confira-se: 

   

O absurdo da aplicação do art.170-A a toda e qualquer compensação é tão 
grande que merece ser melhor detalhado. Imagine-se uma situação em que 
o Governo Federal edite lei tributária flagrantemente inconstitucional e que, 
por isso, venha ser declarada como tal pelo STF. Seria ilógico fazer com que 
o contribuinte tivesse que aguardar o trânsito em julgado do seu processo 
para que pudesse compensar aquilo que, durante certo tempo, pagou 
indevidamente. O contribuinte seria obrigado a esperar por longos e penosos 
anos para que pudesse utilizar-se do instituto da compensação. Ao revés, a 
Fazenda Pública encontraria facilidades para fazer "caixa" frente aos seus 
interesses secundários, contrários, quase sempre, aos interesses da 
coletividade - primários. Lançaria mão de tributo inconstitucional, arrecadaria 
por diversos meses até que o STF declarasse a inconstitucionalidade ou o 
Senado Federal suspendesse a eficácia da norma. O contribuinte, ao 
perceber tais fatos, teria que ajuizar uma ação e aguardar longamente por 
uma decisão judicial definitiva para que pudesse ser ressarcido. Ou seja, os 
efeitos de uma lei completamente inconstitucional perdurariam por longo 
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lapso temporal, gerando, no mínimo, um enriquecimento indevido por parte 
do Fisco. 94 

  

 Demonstrar-se-á, a seguir, os fundamentos jurídicos para que o artigo 170-A 

do Código Tributário Nacional seja reinterpretado e flexibilizado, de modo que a 

expressão “trânsito em julgado da respectiva decisão judicial” seja lida como o trânsito 

em julgado da decisão prolatada na ação individual ou na demanda paradigma, em 

julgamento de recurso especial ou extraordinário repetitivos, nos termos da parte final 

do inciso III, do artigo 927 do Código de Processo Civil. 

 

 

4.2. Nova proposta de interpretação e flexibilização do artigo 170-A do Código 

Tributário Nacional: alinhamento às garantias constitucionais 

 

A nova interpretação e necessidade de flexibilização do artigo 170-A Código 

Tributário Nacional está em linha com as garantias constitucionais da razoável 

duração do processo e da isonomia, conforme se demonstrará a seguir. 

 

 

4.2.1. O prestígio à garantia constitucional da razoável duração do processo 

  

 Em 2004 foi editada a Emenda Constitucional nº 45, que, dentre diversas 

inovações, incluiu o inciso LXXVIII ao artigo 5º, estabelecendo que “a todos, no âmbito 

judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios 

que garantam a celeridade de sua tramitação”. 95          

 

                                                           
94 BARBOSA, João Claudio Franzoni. A compensação e o Art. 170-A do Código Tributário 

Nacional. In Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo: Dialética, nº 67, abril, 2001. 
95 “A EC nº 45/04, porém, trouxe poucos mecanismos processuais que possibilitem maior celeridade 

na tramitação dos processos e redução na morosidade da Justiça brasileira. O sistema processual 
judiciário necessita de alterações infraconstitucionais, que privilegiem a solução de conflitos, a 
distribuição de Justiça e a maior segurança jurídica, afastando-se tecnicismos exagerados. Como 
salientado pelo Ministro Nelson Jobim, a EC nº 45/04, 'é só o início de um processo, de uma caminhada. 
Ela avançou muito em termos institucionais e têm alguns pontos, como a súmula vinculante e a 
repercussão geral, que ajudam, sim, a dar mais celeridade. Mas apenas alguns casos isolados. Para 
reduzir a tão falada morosidade, já estamos trabalhando numa outra reforma, de natureza 
infraconstitucional e que vai trazer modificações processuais. MORAES, Alexandre. Direito 
Constitucional. 25 Ed., São Paulo: Atlas, 2010, p. 109. 
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 O objetivo do legislador constituinte foi elevar a patamar constitucional a 

garantia da razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de 

sua tramitação. 

 

 Alinhado com essa garantia, está a instituição da súmula vinculante (artigo 103-

A da Constituição Federal), a instituição do requisito da repercussão geral em recurso 

extraordinário (§ 3º do artigo 102 da Constituição Federal e Lei nº 11.428/06, que 

incluiu o artigo 543-B ao Código de Processo Civil anterior), a criação de rito específico 

para julgamento dos recursos especiais repetitivos (Lei nº 11.672/08, que incluiu o 

artigo 543-C ao Código de Processo Civil revogado), o julgamento antecipado de 

mérito (artigo 356 do Código de Processo Civil), bem como todas as hipóteses trazidas 

mais recentemente pelo artigo 927 do Código de Processo Civil, que vinculam Juízes 

e Tribunais. 

 

 Ao tratar do princípio da garantia da razoável duração do processo, o Ministro 

do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, afirmou que um dos objetivos dessa 

garantia constitucional é evitar a negação da justiça, presente quando a prestação 

jurisdicional se dá tardiamente: 

 

A Emenda Constitucional (EC) n. 45, de 8 de dezembro de 2004, que alterou 
diversos dispositivos da Constituição Federal (CF) de 1988, inseriu, no título 
relativo aos direitos e garantias fundamentais, o princípio da razoável duração 
do processo ou da celeridade, nos seguintes termos: (...)  
O que motivou o constituinte derivado a inserir a razoável duração do 
processo no rol dos direitos e garantias fundamentais foi a preocupação com 
a celeridade dos processos. A inserção do inciso LXXVIII ao art. 5º da CF 
refletiu o anseio de toda a sociedade de obter resposta à solução dos conflitos 
de forma célere, pois a demora na prestação jurisdicional constitui verdadeira 
negação de justiça. Comungando as mesmas preocupações com a demora 
no andamento do processo, Luiz Guilherme Marinoni lembra ainda outra 
consequência decorrente da morosidade processual, na medida em que 
passa a ser verdadeiro inibidor de acesso à justiça, levando o cidadão a 
desacreditar no papel do Judiciário, 'o que é altamente nocivo aos fins de 
pacificação social da jurisdição, podendo até mesmo conduzir à 
deslegitimação do poder' (MARINONI, Luiz Guilherme, Tutela Antecipatória e 
Julgamento Antecipado, p. 30). 
(HC 102. 923/AL. Relator Ministro Gilmar Mendes, da Segunda Turma do E. 
Supremo Tribunal Federal. Decisão proferida em julgamento de 22/6/2010). 

 

 Trazendo a garantia constitucional da razoável duração do processo ao 

contexto dos mecanismos de padronização de entendimentos do Poder Judiciário, 
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previstos no artigo 927 do Código de Processo Civil, se mostra clara a incessante 

busca do legislador pela celeridade processual. 

 

 É exatamente quando se está diante de acórdão proferido em recursos 

extraordinário ou especial repetitivos (precedente judicial), favoravelmente aos 

contribuintes, que se mostra necessária a reinterpretação do artigo 170-A do Código 

Tributário Nacional. 

 

 Nessas hipóteses, em prestígio à garantia da razoável duração do processo, 

havendo identidade fático-jurídica entre o acórdão paradigma proferido em recurso 

repetitivo e o caso concreto do contribuinte-litigante, em que se pleiteia o 

reconhecimento do direito à compensação mediante aproveitamento de tributo, o 

trânsito em julgado do caso paradigma deve ser suficiente para suprir a condição 

prevista no artigo 170-A do Código Tributário Nacional, não sendo necessário, assim, 

o trânsito em julgado do caso individual. 

 

 Mesmo antes da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, a 

Associação Brasileira de Advocacia Tributária – ABAT publicou parecer defendendo 

a necessidade de que a interpretação do artigo 170-A do Código Tributário Nacional 

esteja alinhada com a garantia fundamental da razoável duração do processo e com 

os mecanismos de uniformização das decisões em vigor na ocasião: 

 

Como dissemos na introdução, existe a necessidade de se interpretar o artigo 
170-A do CTN em compasso (i) com as garantias fundamentais do cidadão à 
"razoável duração do processo" e à "celeridade de sua tramitação", e (ii) com 
os dispositivos do CPC editados para resguardar essas garantias 
fundamentais do cidadão. Se o artigo 170-A do CTN foi criado apenas para 
evitar a compensação quando não existe direito líquido e certo, então a 
aplicação desse dispositivo deve ser afastada quando essa liquidez e certeza 
é amparada por decisões proferidas pelo STF em sede de repercussão geral, 
e/ou pelo STJ em sede de repetitivo - do contrário, ou os direitos garantidos 
pela EC 45/04 seriam letra morta, ou o artigo 170-A do CTN seria 
inconstitucional. 96 

 

 Nesse contexto, será colacionado o entendimento da Primeira Seção do 

Superior Tribunal de Justiça, constante do voto condutor dos Embargos de Declaração 

                                                           
96 ALVES. Vinicius Jucá (Relator do Parecer). Compensação Tributária e o art. 170-A do CTN. 

Elaborado pela Associação Brasileira de Advocacia Tributária – ABAT, datado de 27/02/2015, 
disponível em: http://s.conjur.com.br/dl/parecer-abat-170-relativizacao-transito.pdf 

http://s.conjur.com.br/dl/parecer-abat-170-relativizacao-transito.pdf
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no Recurso Especial nº 1.251.513/PR, em que houve pronunciamento favorável à 

técnica de julgamento de recurso representativo da controvérsia, pois, ao fixar a 

conduta que deverá ser seguida pelos demais órgãos do judiciário, imprime celeridade 

na prestação jurisdicional: 

 
Sendo assim, a técnica de julgamento do recurso representativo da 
controvérsia não trata apenas do exame da admissibilidade do recurso, da 
amplitude de seu efeito devolutivo e da solução ao caso concreto, mas 
também de firmar com dado grau de objetividade a tese vencedora de modo 
que sua aplicação seja possível aos demais processos sobrestados. Imaginar 
de forma diversa significaria sub utilizar o importante instrumento processual 
que foi criado justamente para multiplicar a velocidade de aplicação de uma 
tese jurídica sedimentada no Superior Tribunal de Justiça - STJ, imprimindo 
celeridade na prestação jurisdicional. Nessa toada, uma vez admitido o 
recurso especial, a jurisprudência da Casa normalmente é reafirmada e a sua 
reafirmação também implica na reafirmação dos pressupostos lógicos 
necessários a fim de que seja feito o correto enquadramento tanto do caso 
concreto sub judice quanto dos casos pertencentes aos demais processos 
em trâmite nos diversos órgãos jurisdicionais subordinados que em razão 
dele foram sobrestados. (STJ – DJe 17/10/2013) (Grifos não são do original) 
 
 

 O princípio da razoável duração do processo, portanto, é um dos fundamentos 

constitucionais que justificam a reinterpretação e flexibilização do artigo 170-A do 

Código Tribunal Nacional, para que se alinhe ao sistema de precedentes instituído 

pelo Código de Processo Civil. 

 

 

4.2.2. O prestígio à garantia constitucional da isonomia 

 

 A análise do princípio constitucional da isonomia deve ser interpretada de forma 

teleológica, para que os valores e os objetivos do constituinte originário sejam 

integralmente alcançados.   

 

 Sob a perspectiva de se buscar nova interpretação ao artigo 170-A do Código 

Tributário Nacional, o princípio da isonomia deve ser analisado levando em 

consideração a situação do contribuinte mais zeloso que, diante de lei eivada de 

possível ilegalidade ou inconstitucionalidade a respeito de determinada incidência 

tributária, socorre-se do Poder Judiciário e pleiteia a repetição do indébito tributário 

via compensação, e, a situação daquele contribuinte que simplesmente permanece 

inerte, aguardando o desfecho da questão jurídica levada à juízo por outrem. 
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 Considerando-se a hipótese em que é proferida decisão favorável via controle 

concentrado de constitucionalidade autorizando a compensação tributária (formando-

se, a partir de então, verdadeiro precedente judicial), torna-se anti-isonômico que o 

contribuinte que possua demanda em andamento sobre a mesma questão fático-

jurídica tenha que aguardar o trânsito em julgado de seu caso individual em razão do 

artigo 170-A do Código Tributário Nacional, enquanto, por outro lado, o contribuinte-

inerte, com fundamento no acórdão paradigma, poderá, desde já, iniciar os 

procedimentos de compensação tributária97. 

 

 O autor James Marins, na mesma linha, vislumbra desigualdade jurídica ente o 

contribuinte-litigante e o contribuinte não litigante:  

 
O novo art. 170-A conspira contra a isonomia ao penalizar o contribuinte que exerce 
seu constitucional direito de ação (art. 5º, caput e inc. XXXV da Constituição 
Federal), deixando-o em condição de desigualdade jurídica, sob o prisma do direito 
à compensação tributária, em relação ao contribuinte que não estiver litigando em 
juízo; penaliza o contribuinte por fatores que não estão sob controle como a demora 
na prestação da tutela jurisdicional. 98 

 

 Ao presente trabalho interessa analisar, especificamente, o princípio da 

isonomia como um dos fundamentos para reinterpretação e flexibilização do artigo 

170-A do Código Tributário Nacional, quando se está diante do julgamento de recurso 

especial ou extraordinário repetitivos. 

 

 Considere-se situação hipotética em que há julgamento de recurso especial 

repetitivo de questão jurídica que evolve compensação tributária, atraindo a aplicação 

do artigo 170-A do Código Tributário Nacional; considere-se, também, que no 

momento em que esse caso é julgado, terão outras centenas ou milhares de ações 

em andamento tratando da mesma questão fático-jurídica decidida no acórdão 

emanado do recurso especial repetitivo (acórdão paradigma). Diante desse cenário, a 

isonomia pode ser analisada sob a perspectiva do contribuinte que foi parte no caso 

paradigma, comparando-o com os demais contribuinte-litigantes que não tiveram seu 

caso afetado para julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça e, que, portanto, 

                                                           
97 Nesse exemplo está sendo considerado que o Supremo Tribunal Federal não modulou os efeitos de 

sua decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade. 
98 MARINS, James. Direito Processual Tributário Brasileiro (Administrativo e Judicial) (atualizado 

com o CPC/15, comparativamente com o CPC/73). 8ª Ed., São Paulo, Dialética, 2015, p. 373 e 374. 
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teriam que aguardar o trânsito em julgado de seu caso individual, em razão do artigo 

170-A da Lei Tributária Nacional. Parece claro que esses contribuintes estão em 

situação equivalente, pois tomaram idêntica decisão de levar seus casos à apreciação 

do Poder Judiciário, mas apenas dois ou mais recursos foram selecionados como 

representativos da controvérsia e encaminhados ao Tribunal Superior para fins de 

afetação. Esse fato revela afronta ao princípio da isonomia. 

 

 A isonomia pode ser analisada sob outra ótica, ainda comparando o 

contribuinte-litigante que pleiteia a compensação tributária judicialmente e o 

contribuinte-inerte, que não propôs ação pleiteando seu direito. Publicado o acórdão 

em recurso repetitivo (artigo 927, inciso III, parte final, combinado com os artigos 1.036 

e seguintes do Código de Processo Civil), por regra, o direito a compensação 

declarado pelo Poder Judiciário aproveitará o contribuinte-inerte, após a publicação 

de Nota Explicativa99 pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (§ 4º, do artigo 19 

da Lei nº 10.522/02 e artigo 3º da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 1/2014), enquanto 

o contribuinte que demandou deverá aguardar o trânsito em julgado de seu caso. Além 

de não ser razoável, conspira contra a isonomia, pois prestigia o contribuinte que 

permaneceu inerte em detrimento daquele que, por cautela e boa-fé, pleiteou, 

judicialmente, seu direito à compensação tributária. 

 

 Além de ter que aguardar o trânsito em julgado, o contribuinte-litigante será 

obrigado a realizar os procedimentos de habilitação de seu crédito juntamente à 

Secretaria da Receita Federal do Brasil, porque o indébito tributário decorreu de 

controvérsia judicial. É o que preconizam os artigos 100 a 105 da Instrução Normativa 

RFB nº 1.717/17. 

                                                           
99 “ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO EMENTA: COMPENSAÇÃO 

TRIBUTÁRIA. MATÉRIA VINCULANTE. AÇÃO JUDICIAL PRÓPRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. 
REQUISITO. A Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) encontra-se vinculada aos entendimentos 
desfavoráveis à Fazenda Nacional firmados sob a sistemática de recurso extraordinário com 
repercussão geral reconhecida ou de recurso especial repetitivo, a partir da ciência da Nota Explicativa 
da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 
1, de 2014. Em regra, a jurisprudência vinculante autoriza a restituição ou compensação administrativas 
de tributos recolhidos indevidamente, observados os prazos e procedimentos estabelecidos na 
legislação. Não obstante, na hipótese em que o direito é postulado mediante ação judicial própria, o 
contribuinte deve aguardar o trânsito em julgado da decisão judicial, a fim de proceder à execução 
judicial ou à compensação administrativa. DISPOSITIVOS LEGAIS: Art. 170-A do CTN”. Solução de 
Consulta Cosit nº 119, de 07 de fevereiro de 2017. Publicado(a) no DOU de 13/02/2017, seção 1, 
pág. 29. 
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 O autor Rodrigo G. N. Massud observa que: 

 
Existe um duplo paradoxo, pois o contribuinte que possui ação ajuizada não 
pode apresentar PER/DCOMP (sob pena de ser considerada não declarada) 
e ainda, após o trânsito em julgado da sua ação, sujeitar-se-á a habilitação 
do crédito, o que não ocorre com o contribuinte que não possui ação 
judicial.100 

 

 Para corroborar o raciocínio de afronta à isonomia, vale transcrever uma das 

discussões legislativas do Projeto de Lei Complementar nº 77/99 (posteriormente 

convertido na Lei Complementar nº 104/01), constante da Emenda de Plenário 14, 

veja-se: 

 

O artigo 170-A é anti-isonômico. Um contribuinte que tenha pago (sic) um 
tributo que entenda indevido – pressuposto lógico da compensação – poderá 
fazer a compensação. Seu vizinho, que resolva ingressar em juízo para 
doravante deixar de pagar esse mesmo tributo e ver reconhecida a 
injuridicidade da cobrança, do mesmíssimo tributo, não poderá fazer a 
compensação. O discrímen, ‘questionar em juízo’, é desarrazoado para servir 
de limitação de direitos. 

 

 Considerando-se o cenário de respeito aos precedentes judiciais positivado 

pelo Código de Processo Civil (artigo 489, § 1º, incisos V e VI101 e 926 e seguintes), 

resta evidente que o acórdão proferido em recurso especial ou extraordinário 

repetitivos vincula todo o Poder Judiciário, de modo que o trânsito em julgado desse 

recurso deve ser suficiente para suprir a condição prevista no artigo 170-A do Código 

Tributário Nacional e, assim, autorizar o início imediato dos procedimentos de 

compensação, sem a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do caso 

individual. 

 

                                                           
100 MASSUD, Rodrigo G. N. Valorização dos Precedentes e Compensação Tributária: Implicações 

com o Código de Processo Civil de 2015.  In Conrado, Paulo Cesar. [coordenador]. Processo 
Tributário Analítico, volume III, 1ª Ed., São Paulo, Noeses, 2016. p. 170. 
101 “Art. 489. (...) 

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou 
acórdão, que:  
(...) 
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos 
determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; 
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem 
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento”. 
 



86 
 

 Essa proposta de interpretação do artigo 170-A do Código Tributário Nacional, 

portanto, tem como um de seus pilares garantir a preservação da isonomia entre os 

contribuintes. 

 

 

4.3. Nova proposta de interpretação e flexibilização do artigo 170-A do Código 

Tributário Nacional: a compensação como ato realizado por conta e risco do 

contribuinte 

 

A compensação tributária, conforme já abordado no subitem 1.2., é 

procedimento realizado por conta e risco do contribuinte, nos termos do artigo 74, 

caput e §§ 1º e 2º, da Lei nº 9.430/96. 

 

O artigo 74 da Lei nº 9.430/96 estabelece que cabe ao sujeito passivo apurar 

seu crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, passível de restituição ou 

ressarcimento, o qual poderá ser utilizado na compensação de débitos próprios 

relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil.  

 

Veja-se que a lei permite que o sujeito passivo, de forma unilateral, apure seu 

crédito e realize o procedimento de compensação tributária, sem necessidade de 

prévia anuência por parte da autoridade administrativa. 

 

E isso ocorre porque a declaração de compensação apresentada pelo 

contribuinte extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior 

homologação pelo fisco, que deverá ocorrer no prazo de 5 (cinco) anos, contados da 

data da entrega da declaração.102 

 

                                                           
102 “Adotando tese que temos há muito tempo sustentado, o legislador resolveu reconhecer que o 

contribuinte pode simplesmente declarar a compensação de créditos seus com tributos que tenha a 
pagar, extinguindo, desse modo, o respectivo crédito tributário sob condição resolutória de sua ulterior 
homologação. Assim, nos termos do art. 74 da Lei nº 9.430/1996, com a redação que lhe deu o art. 49 
da Lei nº 10.637/2002, o sujeito passivo de obrigação tributária que apurar crédito relativo a tributo ou 
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de 
ressarcimento poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e 
contribuições administrados por aquele Órgão”. MACHADO. Hugo de Brito. Curso de Direito 
Tributário, 38ª edição, revista e atualizada. São Paulo: Malheiros Editores, 2017, p. 219. 
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 Portanto, de acordo com a legislação em vigor, a compensação tributária é 

procedimento que ocorre por conta e risco do contribuinte. A esse respeito, vale trazer 

a abordagem realizada pelo autor Sacha Calmon Navarro Coêlho ao tratar do tema, 

confira-se: 

 
O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência acatando em encerros 
de mandados de segurança o direito de os contribuintes compensarem 
créditos e débitos, ficando por conta da Administração verificar a certeza e a 
liquidez daqueles, e a risco do contribuinte a observância dos pressupostos 
legais. Certíssimo, se a compensação é feita ipso jure, basta ao contribuinte 
acatar submissão à lei, e à Administração, verificar, estritamente, o seu 
cumprimento.103 

 

 André Mendes Moreira também afirma que a compensação no Direito Tributário 

é procedimento que se dá por conta e risco do contribuinte, in verbis: 

 
No que se refere à forma, a compensação feita com base em ação judicial é 
tão legítima quanto aquela feita sem que o direito material estivesse 
declarado pelo Judiciário. O que muda é apenas a garantia que o contribuinte 
possui quando age com o respaldo da Justiça (tendo em mãos declaração de 
juiz ou Tribunal de que o tributo a ser compensado é efetivamente indevido), 
mas não a regularidade do procedimento. Tanto é assim que as decisões 
judiciais limitam-se a declarar o direito à compensação, mas com a ressalva 
de que esta será feita administrativamente, por conta e risco do contribuinte, 
que se sujeitará ao controle posterior por parte da Administração 
Fazendária.104 

 

 O fato de a compensação tributária ser procedimento que ocorre por conta e 

risco do contribuinte é mais uma razão que fundamenta a reinterpretação e 

flexibilização do artigo 170-A do Código Tributário Nacional.  

 

 Por se tratar de procedimento por conta e risco, se o contribuinte-litigante se 

equivocar no cotejamento entre seu caso individual e o acórdão paradigma (proferido 

em recurso especial ou extraordinário repetitivos, por exemplo) e realizar as 

compensações, poderá a autoridade tributária, no prazo de 5 (cinco) anos (§ 5º, do 

artigo 74 da Lei nº 9.430/96), proferir despacho decisório considerando não 

declarados os valores compensados e, ainda, aplicar a multa punitiva cabível ao caso. 

 

                                                           
103 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário Brasileiro, 15ª edição, Rio de 

Janeiro, Forense, 2016, p. 739. 
104 MOREIRA. André Mendes. Da Compensação de Tributos Administrados pela Receita Federal 

– evolução legislativa e modalidades. Revista Dialética de Direito Tributário. São Paulo: Dialética,  
nº 95, ago/2003, p. 7/17. 
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 Assim, a nova perspectiva interpretativa e a consequente flexibilização do artigo 

170-A do Código Tributário Nacional não gerariam quaisquer danos ao erário da 

fazenda.  

 

 A nova interpretação do artigo 170-A do Código Tributário Nacional tem por 

objetivo prático antecipar a compensação de tributo objeto de controvérsia judicial, na 

hipótese de ser prolatado acórdão em recurso repetitivo (precedente judicial), por 

exemplo, sobre a mesma questão fático-jurídica, sem perder de vistas a possibilidade 

de a administração tributária coibir eventuais fraudes ou atos de má-fé praticados 

pelos contribuintes, no prazo de 5 (cinco) anos. 

 

 Com essa nova perspectiva de interpretação, o trânsito em julgado do 

precedente judicial seria suficiente para suplantar a necessidade do trânsito em 

julgado do caso individual, após o devido cotejamento (entre a demanda individual e 

o acórdão paradigma), e, assim, permitir a compensação imediata, exatamente por se 

tratar de ato unilateral do contribuinte, realizado por sua conta e risco. 

 

 

4.4. Nova proposta de interpretação e flexibilização do artigo 170-A do Código 

Tributário Nacional: análise de suas consequências 

 

 A nova proposta de interpretação e flexibilização do artigo 170-A do Código 

Tributário Nacional, quando aplicada, trará algumas consequências, as quais serão 

analisadas a seguir. 

 

 Antes de se analisar as consequências da nova proposta de interpretação do 

artigo 170-A do Código Tributário Nacional, deve ser ressaltada sua importância como 

mecanismo de proteção da arrecadação e de contenção de compensações 

infundadas.  

 

 É por essa razão que não se defende no presente trabalho a inaplicabilidade 

do artigo 170-A do Código Tributário Nacional. Pelo contrário, essa regra jurídica 

continua sendo de extrema relevância, pois, ao vedar a compensação de tributo objeto 
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de controvérsia judicial antes do trânsito em julgado, faz com que o procedimento seja 

admitido, apenas, quando o direito material se tornar certo. 

  

 De acordo com a exposição de motivos do Projeto de Lei Complementar  

nº 77/99, que foi convertido na Lei Complementar nº 104/01, esse dispositivo foi 

incluído ao Código Tributário Nacional com o objetivo de se “evitar situações em que 

o contribuinte, beneficiado por decisão liminar ou de primeira instância, se 

autocompense de débitos e créditos tributários ainda pendentes de decisão judicial 

definitiva”. 

 

 Atualmente, com a valorização dos precedentes, é plenamente justificável a 

reinterpretação do artigo 170-A do Código Tributário Nacional, de modo a reconhecer 

que a certificação do trânsito em julgado do acórdão paradigma (precedente judicial), 

supre a necessidade de trânsito em julgado nas ações judiciais individuais em 

andamento sobre a mesma questão fático-jurídica, autorizando o início imediato da 

compensação, por conta e risco do contribuinte-litigante.  

 

 O artigo 19 da Lei nº 10.522/02, por seu turno, com as alterações promovidas 

pela Lei nº 12.844/13, prevê a vinculação da Secretaria da Receita Federal do Brasil 

às decisões desfavoráveis à União, proferidas em recursos especial ou extraordinário 

repetitivos (estabelece padrão de condutas futuras aos agentes da RFB e da PGFN).  

 

Analisando a Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 1/2014, nota-se que a própria 

administração fazendária passou a valorizar o respeito aos precedentes, quando 

sequer havia sido positivado o sistema de precedentes judiciais de observância 

obrigatória pela Lei Processual Civil. De acordo com essa Portaria Conjunta, após as 

decisões desfavoráveis à Fazenda Nacional, em julgamento de recursos especial ou 

extraordinário repetitivos, a PGFN deve comunicar à RFB, por meio de Nota 

Explicativa 105, sobre a inclusão ou não da matéria na lista de dispensa de contestar e 

recorrer, para fins de aplicação do disposto nos §§ 4º, 5º e 7º do artigo 19 da Lei 

                                                           
105 Notas Explicativas pela RFB em matéria tributária, disponível em: 

http://idg.receita.fazenda.gov.br/acesso-rapido/legislacao/decisoes-vinculantes-do-stf-e-do-stj-
repercussao-geral-e-recursos-repetitivos. 

http://idg.receita.fazenda.gov.br/acesso-rapido/legislacao/decisoes-vinculantes-do-stf-e-do-stj-repercussao-geral-e-recursos-repetitivos
http://idg.receita.fazenda.gov.br/acesso-rapido/legislacao/decisoes-vinculantes-do-stf-e-do-stj-repercussao-geral-e-recursos-repetitivos
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nº 10.522/02, e nos Pareceres PGFN/CDA nº 2.025/11 e PGFN/CDA/CRJ 

nº 396/13.106 

 

Para que a proposta de reinterpretação e flexibilização do artigo 170-A do 

Código Tributário Nacional seja consistente, serão analisadas a seguir as 

consequências de sua aplicação. 

 

 

4.4.1. Inaplicabilidade das penalidades em razão da realização de 

compensação antes do trânsito em julgado da ação individual 

 

 A necessidade de ser aguardar o trânsito da decisão judicial nas ações em que 

de pleiteia a repetição do indébito por meio a compensação está prevista no artigo 

170-A do Código Tributário Nacional (Lei Complementar), no § 12, inciso II, “d” do 

artigo 74 da Lei nº 9.430/96 (Lei Ordinária), bem como no artigo 99 da Instrução 

Normativa RFB nº 1.717/17 (Norma Regulamentadora). 

 

                                                           
106 Como visto, o art. 170-A condiciona a compensação de tributo objeto de contestação judicial pelo 

sujeito passivo à existência de uma norma jurídica concreta individual definitiva, aqui entendida como 
uma decisão judicial com trânsito em julgado. O dispositivo tem claro intuito de não permitir a 
compensação quando há risco de que a tese amparada por decisão sujeita a recurso não tenha êxito, 
causando ao erário longo período de indisponibilidade sobre as quantias discutidas. Por fim, embora 
tudo isso encontre aplicação na seara federal, em virtude da Lei nº 12.844/13, é válido cogitar suas 
irradiações a outras esferas da federação, já que, como já se afirmou, independentemente de serem 
regulamentados em lei, os impedimentos da Fazenda Pública decorrem diretamente de princípios 
constitucionais que vedam a atuação ineficaz, contraditória, contrária aos fins da lei e sem amparo da 
boa-fé e da confiança legítima, como bem explicitaram os pareceres da Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional. Neste cenário, tem-se situação na qual, havendo entendimento favorável ao credito do 
contribuinte obtido por meio do regime de julgamento dos recursos repetitivos, deve a Fazenda Pública 
respeitar tais entendimentos e deixar de contestar ou recorrer em sentido contrário a eles. Além disso, 
o efeito erga omnes desses entendimentos, que constituem norma geral e concreta, instruem as 
administrações tributárias a não constituírem créditos contrários ao entendimento consolidado pelo STJ 
ou STF, evitando o acionamento das forças estatais para cobrança de crédito indevido, que pode ser 
facilmente constituído pelo poder judiciário mediante a provocação do contribuinte. 
É, portanto, necessário asseverar que o óbice do art. 170-A pode e deve ser afastado pelos tribunais 
para os casos de precedentes representativos de controvérsias julgados sob o rito dos arts. 543-B e 
543-C, permitindo-se inclusive a autorização liminar da compensação, presentes os requisitos habituais 
das tutelas de urgência, ou mesmo a validação da compensação administrativa já que não será objeto 
de contestação da Fazenda Pública. MOREIRA, André Mendes; CAMPOS, Eduardo Lopes de Almeida. 
Compensação Tributária no Âmbito Federal: Questões Práticas - O art. 170-A do CTN: Proposta de 
afastamento no caso de teses decididas em sede de recursos representativos de controvérsia nos 
tribunais superiores – arts. 543-B e 543-C do CPC. São Paulo Focofiscal, 2015. p. 538/539. 
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 De acordo com o atual cenário legislativo, portanto, o aproveitamento de tributo 

objeto de controvérsia judicial somente poderia ser realizado após o trânsito em 

julgado da respectiva decisão.  

 

 No âmbito o Poder Judiciário, conforme já exposto, o Superior Tribunal de 

Justiça fixou seu entendimento partindo de interpretação literal do artigo 170-A do 

Código Tributário Nacional, por meio do Recurso Especial Repetitivo  

nº 1.164.452/MG, julgado em 2010, no sentido de que a certificação do trânsito em 

julgado seria imprescindível para compensação de indébito tributário reconhecido 

judicialmente.  

 

 Quando da prolação desse acórdão, vale dizer, não estava positivada a ideia 

de valorização dos precedentes, com seus efeitos transubjetivos, como existe hoje 

com o Código de Processo Civil de 2015.  

 

 Objetiva-se, nesse tópico, deixar claro que a reinterpretação do artigo 170-A do 

Código Tributário Nacional permitirá a compensação de tributo objeto de controvérsia 

judicial aos contribuintes que estiverem demandando em juízo a mesma matéria 

fático-jurídico decidida em controle concentrado de constitucionalidade e em recurso 

especial ou extraordinário repetitivos, antes do trânsito em julgado de sua demanda 

individual. 

 

 Com a aplicação dessa nova interpretação do artigo 170-A do Código Tributário 

Nacional, por coerência lógica, as demais previsões legais que preveem a aplicação 

de multa punitiva na hipótese de compensação de tributo objeto de controvérsia 

judicial antes do trânsito em julgado da respectiva decisão, deverão ser afastadas. 

 

 Na medida em que o requisito do trânsito em julgado da decisão estabilizadora 

proferida na demanda paradigma supre o requisito do trânsito em julgado exigido pelo 

artigo 170-A do Código Tributário Nacional nas demais ações judiciais em andamento 

que tratam da mesma questão de fato e de direito, não há dúvida de que se tornam 

inaplicáveis as multas punitivas previstas no artigo 44 da Lei nº 9.430/96 e no artigo 

75, IV e §§ 1º a 3º da Instrução Normativa RFB nº 1.717/17. 
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 Essa consequência da reinterpretação do artigo 170-A do Código Tributário 

Nacional está alinhada aos princípios da proteção da confiança legítima, da boa-fé 

objetiva e da moralidade administrativa. 

 

 

4.4.2. As ações judiciais em andamento após decisão proferida em recurso 

especial ou extraordinário repetitivos e o artigo 19 da Lei nº 10.522/02 

 

 Ainda com o olhar voltado para as consequências da reinterpretação do artigo 

170-A do Código Tributário Nacional, cujo principal fundamento está na valorização 

dos precedentes judiciais, serão demonstrados os efeitos gerados pelo artigo 19 da 

Lei nº 10.522/02 nas ações judiciais em andamento, após o julgamento de recurso 

especial ou extraordinário repetitivos. 

 

 De acordo com a atual interpretação do artigo 170-A do Código Tributário 

Nacional, fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 

Repetitivo nº 1.164.452/MG, o contribuinte que possui ação judicial está impedido de 

iniciar os procedimentos de compensação tributária, mesmo após a prolação de 

decisão desfavorável à Fazenda Nacional em julgamento de recurso repetitivo sobre 

a mesma questão fático-jurídica. 

 

 Nessa toada, o artigo 74, § 12, inciso II, “d”, da Lei nº 9.430/96, também é claro 

ao prever que será considerada não declarada a compensação na hipótese em que o 

crédito seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado, confira-se: 

 

Art. 74.  
(...) 
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:            
II - em que o crédito:   
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado;  

 

 O artigo 19 da Lei nº 10.522/02, por seu turno, especialmente os incisos IV e 

V, com a redação dada pela Lei nº 12.844/13, tem por objetivo regrar a conduta futura 

da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, nas hipóteses de uniformização ou 

padronização de entendimento do Poder Judiciário: 
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Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não 
contestar, a não interpor recurso ou a desistir do que tenha sido interposto, 
desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a decisão 
versar sobre: 
I - matérias de que trata o art. 18; 
II - matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal 
Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho e 
do Tribunal Superior Eleitoral, sejam objeto de ato declaratório do Procurador-
Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda;    
III - (VETADO).          
IV - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo 
Supremo Tribunal Federal, em sede de julgamento realizado nos termos 
do art. 543-B da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de 
Processo Civil;    
V - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo 
Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos 
termos dos art. 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código 
de Processo Civil, com exceção daquelas que ainda possam ser objeto 
de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal. 
§ 1o  Nas matérias de que trata este artigo, o Procurador da Fazenda 
Nacional que atuar no feito deverá, expressamente:   
I - reconhecer a procedência do pedido, quando citado para apresentar 
resposta, inclusive em embargos à execução fiscal e exceções de pré-
executividade, hipóteses em que não haverá condenação em 
honorários; ou   
II - manifestar o seu desinteresse em recorrer, quando intimado da 
decisão judicial.   
§ 2o A sentença, ocorrendo a hipótese do § 1o, não se subordinará ao 
duplo grau de jurisdição obrigatório. 
§ 3o Encontrando-se o processo no Tribunal, poderá o relator da remessa 
negar-lhe seguimento, desde que, intimado o Procurador da Fazenda 
Nacional, haja manifestação de desinteresse. 
§ 4o  A Secretaria da Receita Federal do Brasil não constituirá os créditos 
tributários relativos às matérias de que tratam os incisos II, IV e V do caput, 
após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos 
dos incisos IV e V do caput.  
§ 5o  As unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil deverão 
reproduzir, em suas decisões sobre as matérias a que se refere o caput, o 
entendimento adotado nas decisões definitivas de mérito, que versem sobre 
essas matérias, após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput.   
§ 6o - (VETADO).    
§ 7o  Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade 
lançadora deverá rever de ofício o lançamento, para efeito de alterar total ou 
parcialmente o crédito tributário, conforme o caso, após manifestação da 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V 
do caput. (Grifos não são do original) 

 

 Em primeiro lugar, deve ser ressaltado que o artigo 19 da Lei nº 10.522/02, com 

as alterações trazidas pela Lei nº 12.844/13, ocorreu antes da entrada em vigor do 

atual Código de Processo Civil, de modo que, na oportunidade, foram regradas as 

consequências dos julgamentos realizados nos termos dos artigos 543-B e 543-C do 

diploma processual anterior, que tinham por objetivo uniformizar o entendimento do 

Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. 
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 Considerando-se a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, que 

prevê mecanismos de valorização dos precedentes judiciais com o mesmo objetivo 

de estabilização, mas com força vinculante, os incisos IV e V, do artigo 19 da Lei  

nº 10.522/02, devem ser lidos como sendo os recursos especial e extraordinário 

repetitivos, previstos nos artigos 1.036 e seguintes da Lei Processual Civil vigente. 

 

 Outro ponto importante na análise do artigo 19 da Lei nº 10.522/02, é que esse 

dispositivo tem por objetivo autorizar que a PGFN não apresente contestação ou 

interponha recursos sobre matérias julgadas via recurso repetitivo (especial ou 

extraordinário) ou sobre matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica dos 

Tribunais Superiores, sejam objeto de ato declaratório do Procurador-Geral da 

Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda. 

 

 Veja-se que a exigência de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda 

Nacional para não contestar ou recorrer se dá, apenas, nas matérias em que a 

jurisprudência dos Tribunais Superiores se mostre pacificada (inciso II do artigo 19 da 

Lei nº 10.522/02). Em relação às matérias objeto de julgamento via recurso especial 

ou extraordinário repetitivos, o legislador não fez qualquer ressalva (incisos IV e V do 

artigo 19 da Lei nº 10.522/02). 

 

 Dessa forma, após a publicação do acórdão julgado via recurso especial ou 

extraordinário repetitivos, a PGFN deve, automaticamente, deixar de apresentar 

contestação ou interpor recurso sobre a matéria objeto do julgamento, sem que o 

Procurador Fazendário incorra em infração funcional. Sob outra perspectiva, esse 

dispositivo visa proteger o Procurador que deixar de contestar ou interpor recursos 

nas matérias pacificadas em julgamento de recurso repetitivo, que, por força do artigo 

927 do Código de Processo Civil, são de observância obrigatória por Juízes e 

Tribunais. 

 

 Nesse sentido, o próprio § 1º, do artigo 19 da Lei nº 10.522/02, é claro ao 

estabelecer que, nas matérias de que trata o artigo, o Procurador da Fazenda Nacional 

que atuar no feito deverá, expressamente, reconhecer a procedência do pedido 

quando citado para apresentar resposta ou manifestar o seu desinteresse em recorrer, 
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quando intimado da decisão judicial. Veja-se que se trata de norma de natureza 

cogente e não facultativa. 

 

 Assim, na ausência de outro fundamento relevante, não poderá a PGFN 

apresentar contestação ou interpor recurso, sob pena de incorrer em ilegalidade e 

litigância de má-fé. Segue exemplo recente que trata da inobservância do artigo 19 da 

Lei nº 10.522/02: é de conhecimento geral que o Plenário do Supremo Tribunal 

Federal declarou inconstitucional a inclusão do ICMS na base de cálculo da 

Contribuição ao PIS e da COFINS, em julgamento ocorrido no dia 15/03/2017, no 

Recurso Extraordinário nº 574.706107, com repercussão geral reconhecida 

(precedente judicial, nos termos do artigo 927 do Código de Processo Civil).  

 

 Mesmo após esse julgamento, ocorrido em março de 2017, alguns 

Procuradores continuaram a recorrer, sob o argumento de que o acórdão paradigma 

não fora publicado e, assim, não seria possível saber se a Lei nº 12.973/14, que 

alterou o conceito de receita bruta prevista no artigo 12 do Decreto-Lei nº 1.598/77, 

foi objeto de apreciação pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. 

 

 Esse julgamento, vale ressaltar, é de conhecimento de toda comunidade 

jurídica, dada sua ampla repercussão nas mídias especializadas, além de ter sido 

transmitido ao vivo pela TV Justiça e se encontrar disponível na internet (rede mundial 

de computadores). Analisando-se o voto proferido pelo Ministro Gilmar Mendes 

(contrário aos interesses dos contribuintes), havia ficado claro que a alteração 

superveniente do conceito de receita bruta trazido pela Lei nº 12.973/14 foi objeto de 

apreciação, porém, rejeitado pelo Supremo Tribunal Federal por inconstitucionalidade, 

de modo que a PGFN, em respeito ao § 1º, do artigo 19 da Lei nº 10.522/02, não 

deveria interpor recurso sobre essa matéria. 

 

 Avançando na análise desse dispositivo, nota-se que o legislador traz 

importante prescrição: se a PGFN reconhecer a procedência dos pedidos quando 

citada para apresentar contestação ou manifestar seu desinteresse em interpor 

                                                           
107 Tese aprovada para fins de repercussão geral: “O ICMS não compõe a base de cálculo para 

incidência do PIS e da COFINS”. 
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recurso (nas hipóteses previstas no artigo 19 da Lei nº 10.522/02), não haverá 

condenação em honorários advocatícios e a sentença proferida não se sujeitará ao 

duplo grau de jurisdição. 

 

 A observância dessas previsões legais tem grande relevância na atuação da 

Procuradoria, sobretudo, em razão das alterações trazidas pelo Código de Processo 

Civil no que se refere a fixação de honorários advocatícios, nas causas em que a 

Fazenda Pública for parte. 108 A nova lei processual civil desconsiderou o critério de 

apreciação equitativa do Juiz nas causas que envolvam a Fazenda Pública, o que 

fundamentava a fixação de valores irrisórios a título de honorários advocatícios de 

sucumbência, passando a estabelecer percentuais sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico, com o objetivo de inibir a interposição de recursos 

protelatórios. 

 

De outra parte, a questão da não subordinação da sentença ao duplo grau de 

jurisdição, nas hipóteses do § 1º, do artigo 19 da Lei nº 10.522/02, está em linha com 

o artigo 496, § 4º, inciso II109 do Código de Processo Civil, que dispõe que não será 

aplicado o duplo grau de jurisdição quando a sentença estiver fundada em acórdão 

                                                           
108 “Art. 85.  A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 

2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da 
condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado 
da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza 
e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 
§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios 
estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 
vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) 
salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do 
proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-
mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 
econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; 
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 
obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo 
de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima 
de 100.000 (cem mil) salários-mínimos”.  
109 “Art. 496.  Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de 

confirmada pelo tribunal, a sentença:  
(...) 
§ 4o Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em: 
(...) 

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em 
julgamento de recursos repetitivos”; 
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proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em 

julgamento de recursos repetitivos. 

 

Importante comentar, nesse momento, sobre a Portaria Conjunta PGFN/RFB 

nº 1/2014, que estabelece os procedimentos internos que deverão ser adotados entre 

PGFN e RFB, após a prolação de decisão desfavorável à Fazenda Nacional, pela 

sistemática de julgamento dos recursos repetitivos. 

 

Essas comunicações e procedimentos internos são de estrita observância pela 

administração tributária (PGFN e RFB), tendo por objetivo principal padronizar a 

conduta futura dos agentes públicos, em todo território nacional. 

 

Com as ponderações apresentadas nesse tópico, se buscou demonstrar que o 

artigo 19 da Lei nº 10.522/02 e a Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 1/2014 não limitam 

a reinterpretação e flexibilização do artigo 170-A do Código Tributário Nacional e, por 

consequência, não restringem o direito de o contribuinte iniciar os procedimentos de 

compensação tributária imediatamente após a certificação do trânsito em julgado do 

acórdão proferido em recurso especial ou extraordinário repetitivos. 

 

Aliás, conforme se demonstrou, após a publicação do acórdão paradigma 

(proferido em julgamento de recurso repetitivo), a regra é que a PGFN não apresente 

contestação, tampouco recorra das sentenças prolatadas nas ações judiciais em 

andamento que tratem da mesma questão de fato e de direito, o que antecipará a 

certificação do trânsito em julgado nas demandas individuais. 

 

Dessa forma, com a proposta de interpretação do artigo 170-A do Código 

Tributário Nacional que se apresenta, o contribuinte-litigante poderá se valer do 

trânsito em julgado do acórdão paradigma para iniciar os procedimentos de 

compensação por sua conta e risco, ou, ainda, com o objetivo de antecipar a 

certificação do trânsito em julgado em seu caso individual, poderá lançar mão do 

disposto no artigo 19 da Lei nº 10.522/02, que determina que, após o julgamento de 

recurso especial ou extraordinário repetitivos, o Procurador da Fazenda Nacional que 

atuar no feito deverá, expressamente, reconhecer a procedência do pedido quando 
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citado para apresentar resposta ou manifestar o seu desinteresse em recorrer, quando 

intimado da decisão judicial. 

 

 

4.4.3. Hipótese em que será desnecessário o ajuizamento de ação após a 

uniformização de entendimento pelo sistema de precedentes judiciais 

 

No tópico anterior, demonstrou-se, com fundamento no artigo 19, caput e §§ 1º 

e 2º da Lei nº 10.522/02, qual a orientação que os Procuradores Fazendários deverão 

seguir nas ações judiciais andamento, após ser proferido acórdão em recurso 

repetitivo desfavorável à Fazenda Nacional, sobre a matéria sub judice. 

 

Em suma, não havendo outro fundamento relevante, os Procuradores deverão 

reconhecer a procedência do pedido, quando citado para apresentar resposta ou 

manifestar o seu desinteresse em recorrer, quando intimado da decisão judicial, 

independentemente de qualquer outra orientação interna. 

 

Portanto, demonstrou-se, no tópico anterior, o tratamento que deverá ser 

reservado às ações judiciais em andamento, após ser proferida decisão pela via dos 

recursos repetitivos, com o objetivo de fortalecer a reinterpretação e flexibilização do 

artigo 170-A do Código Tributário Nacional. 

 

A seguir, serão apresentados os casos em que não haverá necessidade de 

ajuizamento de ação após a uniformização de entendimento pelo sistema de 

precedentes judiciais. 

 

Em primeiro lugar, veja-se o que prevê o artigo 74, § 12, inciso II, “f”, 1, 2, 3 e 

4 da Lei nº 9.430/96: 

 

Art. 74. (...) 

§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: 
(...) 
f) tiver como fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto 
nos casos em que a lei:                        
1 – tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em 
ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de 
constitucionalidade;                         
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2 – tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal;                       
3 – tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em 
julgado a favor do contribuinte; ou                        
4 – seja objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal 
nos termos do art. 103-A da Constituição Federal.     

 

Tratando-se, especificamente, do contribuinte que não ajuizou ação para 

discutir a ilegalidade ou a inconstitucionalidade de determinada incidência tributária, 

as hipóteses previstas nesse artigo superam a exigência prevista no artigo 170-A do 

Código Tributário Nacional, pois o aproveitamento de tributo não decorreria de 

controvérsia judicial iniciada por esse contribuinte. 

 

Em outras palavras, o fato de o tributo não ter sido objeto de discussão judicial 

permitirá a esse contribuinte o início dos procedimentos administrativos de 

compensação tributária (PER/DCOMP), previstos na Instrução Normativa RFB  

nº 1.717/17, desde que o indébito tributário decorra de: declaração de 

inconstitucionalidade de lei via controle concentrado de constitucionalidade; 

suspensão da execução de lei pelo Senado Federal após a declaração 

inconstitucionalidade via controle difuso; ou, pacificação da matéria com a edição de 

Súmula Vinculante.  

 

Na mesma linha, Aldo de Paula Junior foi enfático ao salientar que “a decisão 

de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado (art. 

102, § 2º, CF/1988) e o enunciado de Súmula Vinculante (art. 103-A, caput, CF/1988) 

constituem o indébito tributário em caráter vinculante e erga omnes e portanto, 

afastam, de per si, a aplicação do art. 170-A, do CTN”.110 

 

 Também, não haverá a necessidade de ajuizamento de ação judicial quando 

houver julgamento transubjetivo (julgamento de recurso repetitivo, por exemplo) 

declarando o indébito tributário, desde que a PGFN manifeste, expressamente, que 

dispensará a apresentação de contestação e a interposição de recurso sobre a 

matéria e, ainda, oriente a RFB (§§ 4º, 5º e 7º, do artigo 19 da Lei nº 10.522/02 e 

                                                           
110 DE PAULA JUNIOR, Aldo. Tutela de Evidência (art. 301, II, CPC/2015) e Compensação 

Tributária: A mutação legal da norma insculpida no art. 170-A do CTN. In Gisele Barra Bossa; 
Eduardo Perez Salusse; Tathiane Piscitelli; Juliana Furtado Costa Araujo. [Coordenadores]. Medidas 
de Redução do Contencioso Tributário e o CPC/2015: contributos práticos para ressignificar o processo 
administrativo e judicial tributário. 1ª Ed., São Paulo: Almedina, 2017, p. 615. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art103a
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Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 1/2014), via Nota Explicativa, sobre a extensão e o 

alcance do julgado. A título de exemplo, é importante colacionar o objeto da Nota 

Explicativa PGFN/CRJ/Nº 604/2015111, editada após o Supremo Tribunal Federal 

declarar inconstitucional a Contribuição Social de 15% incidente sobre o valor bruto 

da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços desenvolvidos por cooperados, por 

intermédio de cooperativas de trabalho:  

 

Objetivo da presente Nota Explicativa 
Trata-se da análise do julgamento do Recurso Extraordinário  
nº 595.838/SP , submetido à sistemática do art. 543-B do CPC, no qual o 
Supremo Tribunal Federal – STF declarou a inconstitucionalidade da 
contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, no 
montante de 15% incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de 
prestação de serviços desenvolvidos por cooperados, por intermédio de 
cooperativas de trabalho (art. 22, IV, da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, 
incluído pela Lei nº 9.876, de 26 de novembro de 1999).  
2. Pretende-se, nesta Nota Explicativa, formalizar a orientação da 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN quanto à dispensa de 
contestação e recursos nos processos judiciais que versem acerca da matéria 
julgada em sentido desfavorável à União, bem como delimitar a extensão e o 
alcance do julgado em referência, viabilizando a adequada observância da 
tese por parte da Receita Federal do Brasil - RFB, nos termos do art. 19, 
inciso IV e §§ 4º, 5º e 7º, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 20022 e do art. 
3º da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 2014 .  

 

Nessas hipóteses, portanto, não há óbice ao imediato aproveitamento de 

créditos por parte do contribuinte que não possui ação ajuizada, via compensação; 

esse fato encaminha a conclusão de que, ao contribuinte que propôs sua ação, deve 

ser garantido exatamente o mesmo direito, o que justifica a reinterpretação e 

flexibilização do artigo 170-A do Código Tributário Nacional, para que a certificação 

do trânsito em julgado do recurso repetitivo seja elemento suficiente para que o 

contribuinte-litigante inicie as compensações, por sua conta e risco, observando-se as 

disposições e demais condições previstas na Instrução Normativa RFB nº 1.717/17. 

 

 Por fim, será transcrito o entendimento do autor Paulo Cesar Conrado, no 

sentido de que, nos termos do artigo 19 da Lei nº 10.522/02, havendo precedente 

caracterizador de um dado pagamento como indébito, não seria o caso sequer de se 

                                                           
111 Nota RFB 604/2015, disponível em: https://idg.receita.fazenda.gov.br/acesso-
rapido/legislacao/decisoes-vinculantes-do-stf-e-do-stj-repercussao-geral-e-recursos-
repetitivos/arquivos-e-imagens/nota-pgfn-crj-no-604-2015.pdf  

https://idg.receita.fazenda.gov.br/acesso-rapido/legislacao/decisoes-vinculantes-do-stf-e-do-stj-repercussao-geral-e-recursos-repetitivos/arquivos-e-imagens/nota-pgfn-crj-no-604-2015.pdf
https://idg.receita.fazenda.gov.br/acesso-rapido/legislacao/decisoes-vinculantes-do-stf-e-do-stj-repercussao-geral-e-recursos-repetitivos/arquivos-e-imagens/nota-pgfn-crj-no-604-2015.pdf
https://idg.receita.fazenda.gov.br/acesso-rapido/legislacao/decisoes-vinculantes-do-stf-e-do-stj-repercussao-geral-e-recursos-repetitivos/arquivos-e-imagens/nota-pgfn-crj-no-604-2015.pdf


101 
 

judicializar o assunto para efetivação da compensação ou aguardar a publicação de 

Nota Explicativa por parte da PGFN: 

 

 Mas e se (voltando à mesma pergunta) a “certeza” do indébito derivar, como 
no exemplo proposto (a inconstitucionalidade da regra matriz de incidência), 
de tema de direito que, por sua repetitividade, tenha sido resolvido ex vi do 
art. 927? Para tais casos, exigir-se-ia a estrita observância do art. 170-A do 
Código Tributário Nacional? Estariam submissos, tais casos, à Súmula 212 
do Superior Tribunal de Justiça? 

 Primeiro de tudo, devemos considerar, até mesmo como homenagem aos 
valores subjacentes ao art. 19 da Lei n. 10.522/02, que, havendo precedente 
vinculante caracterizador de um dado pagamento como indébito, não seria o 
caso de sequer judicializar o assunto. Reputando-se suficiente, para 
delimitação da “certeza” do indébito, o precedente vinculativo, estaria 
autorizado o contribuinte, destarte, a apresentar, de forma “direta”, a 
competente declaração de compensação, oportunizando-se à Administração, 
na sequência, a certificação, por outro lado, do efetivo enquadramento do 
“caso presente” ao “caso precedente” e, por outro, da liquidez (correção dos 
valores).112  

 

 Sob o ponto de vista prático, esse entendimento valoriza o sistema de 

precedentes judiciais implementado pelo Código de Processo Civil de 2015, ao 

mesmo tempo em que evidencia a necessidade de reinterpretação e flexibilização do 

artigo 170-A do Código Tributário Nacional, quando houver julgamento com efeito 

transubjetivo. 

 

 

4.4.4. A Tutela de Evidência e a flexibilização do artigo 170-A do Código 

Tributário Nacional 

 

 O Código de Processo Civil inovou ao prever, entre as modalidades de Tutela 

Provisória (artigo 294 e seguintes), a Tutela de Evidência, cujos requisitos para 

concessão estão previstos no artigo 311, que assim dispõe: 

 

Art. 311.  A tutela da evidência será concedida, independentemente da 
demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, 
quando: 
I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito 
protelatório da parte; 
II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas 
documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos 
repetitivos ou em súmula vinculante; 

                                                           
112 CONRADO. Paulo Cesar. O Novo Código de Processo Civil e a Compensação Tributária. In 

Parahyba Judiciária, Revista da Justiça Federal, volume 10, número 10, 2016. 
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III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental 
adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de 
entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; 
IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos 
constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar 
dúvida razoável. 
Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir 
liminarmente.  

 

 A principal novidade da Tutela de Evidência é que sua concessão independe 

da demonstração do periculum in mora (perigo de dano ou de risco ao resultado útil 

do processo). 

  

 Assim, estando presentes alguma das hipóteses elencadas nos incisos I a IV, 

do artigo 311 do Código de Processo Civil, a Tutela de Evidência deverá ser 

concedida. Ao presente trabalho interessa a hipótese prevista no inciso II, que diz 

respeito a concessão da Tutela de Evidência quando “as alegações de fato puderem 

ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de 

casos repetitivos ou em súmula vinculante”. 

  

 O legislador abriu a possibilidade para que o contribuinte, após julgamento de 

recurso repetitivo ou edição de súmula vinculante, requeira a concessão de Tutela de 

Evidência, independentemente da demonstração do periculum in mora.  

  

 É o que tem acontecido na prática, por exemplo, após o julgamento do Supremo 

Tribunal Federal, que excluiu o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, em 

sede de repercussão geral (recurso extraordinário repetitivo).113  

 

                                                           
113 “Trata-se de ação judicial proposta em face da UNIÃO FEDERAL objetivando a concessão de tutela 

de evidência para determinar que a ré se abstenha de exigir da autora a inclusão do ICMS na base de 
cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, declarando a suspensão da exigibilidade do crédito 
tributário. (...) Defiro a tutela de evidência pleiteada, para determinar que a União Federal se abstenha 
de exigir da parte autora a inclusão do valor do ICMS na apuração da base de cálculo das contribuições 
vincendas do PIS e COFINS.” (Processo n° 5006207-45.2017.4.03.6100, Justiça Federal - 5ª Vara 
Federal de São Paulo, 25/07/2017) (Grifos não são do original) “(...), qualificado nos autos, ajuizou ação 
de rito comum, com pedido de tutela de evidência, que nesta decisão se examina, em face da UNIÃO 
FEDERAL, objetivando, em síntese, assegurar o direito de afastar a inclusão do Imposto Sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS das bases de cálculo da contribuição para o Programa 
de Integração Social - PIS e da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – COFINS.(...) 
Defiro a tutela de evidência para autorizar a impetrante a deixar de incluir o Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços – ICMS na base de cálculo da Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social – COFINS e do Programa de Integração Social – PIS”. (Processo n° 5001662-
02.2017.4.03.6109, Justiça Federal - 2ª Vara Federal de Piracicaba, 21/08/2017). 
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 Com fundamento no sistema de precedentes judiciais positivado pelo Código 

de Processo Civil em vigor, após a publicação de acórdão em sede de recurso 

especial ou extraordinário repetitivos e da certificação do trânsito em julgado, o 

contribuinte poderá requerer a concessão de Tutela de Evidência, pleiteando o direito 

ao aproveitamento imediato dos tributos recolhidos indevidamente, retroagindo 5 

(cinco) anos da data do ajuizamento de sua ação, via procedimento de compensação, 

com base nos argumentos já apresentados para fundamentar a reinterpretação e 

flexibilização do artigo 170-A do Código Tributário Nacional. 

 

 Nesse caso, a certificação do trânsito em julgado do recurso repetitivo 

suplantaria a necessidade de trânsito em julgado da decisão judicial no processo 

individual, permitindo a realização imediata da compensação tributária, observando-

se os procedimentos previstos na legislação tributária, por conta e risco do 

contribuinte. 

 

 Ao requerer a concessão da Tutela de Evidência, com fundamento no inciso II, 

do artigo 311 do Código de Processo Civil, o contribuinte poderá, também, requerer 

que seja flexibilizada a aplicação do artigo 170-A do Código Tributário Nacional, para 

que, com relação ao passado, seja autorizada a apresentação das declarações de 

compensação antes do trânsito em julgado do processo individual, bastando, para 

tanto, a certificação do trânsito em julgado do acórdão proferido em recurso repetitivo. 

Já com relação ao futuro, o contribuinte poderá requerer, com fundamento no artigo 

151, inciso V114, do Codex Tributário, que seja declarada a suspensão da exigibilidade 

do crédito tributário, até a análise do mérito. 

 

Sobre a possibilidade de se pleitear a concessão de Tutela de Evidência e, na 

mesma oportunidade, a flexibilização do comando contido no artigo 170-A do Código 

Tributário Nacional, veja-se recente decisão proferida pela 5ª Vara Federal da Seção 

Judiciária do Estado de São Paulo, Subseção da Capital, em 15/08/2017, em que o 

Juiz Substituto Doutor Tiago Bitencourt de David, nos autos do processo nº 5007628-

70.2017.4.03.6100, defere Tutela de Evidência e autoriza a imediata compensação de 

                                                           
114  “Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:  

(...)  
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial”;     



104 
 

Contribuição Previdenciária incidente sobre aviso prévio indenizado e terço 

constitucional de férias, com fundamento no julgamento realizado pelo Superior 

Tribunal de Justiça, por meio do Recurso Especial Repetitivo nº 1.230.957/RS, 

submetido à sistemática prevista pelo artigo 543-C do Código de Processo Civil de 

1973: 

 

(...) Assim, ante o julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça do Recurso 
Especial nº 1.230.957-RS, submetido à sistemática prevista pelo artigo 543-
C do Código de Processo Civil de 1973, entendo possível a imediata 
compensação dos valores referentes à contribuição previdenciária 
incidente sobre o aviso prévio indenizado e terço constitucional de 
férias. Da mesma forma, considero possível a imediata compensação dos 
valores correspondentes à contribuição previdenciária patronal incidente 
sobre as quantias pagas aos empregados a título de auxílio-creche, pois, 
ainda que não vinculante, a Súmula nº 310 do Superior Tribunal de Justiça 
dispõe que o auxílio-creche não integra o salário de contribuição. Pelo todo 
exposto, defiro a tutela de evidência pleiteada para assegurar o direito 
da autora de compensar imediatamente os valores indevidamente 
recolhidos a título de contribuição previdenciária patronal incidente sobre as 
quantias pagas pela empresa a seus empregados a título de aviso prévio 
indenizado, terço constitucional de férias e auxílio-creche.  
(Grifos não são do original) 

 

 Para conceder a Tutela de Evidência e permitir o início imediato dos 

procedimentos de compensação, o Juiz fundamentou-se, também, em acórdão 

proferido pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, nos autos da Apelação 

nº 0014773-57.2010.4.01.3000, em trâmite na Oitava Turma, de Relatoria do 

Desembargador Souza Prudente, que, em sessão realizada em 30/09/2011, entendeu 

pela desnecessidade de se aguardar o trânsito em julgado para a efetivação da 

compensação do indébito tributário, quando inexistente qualquer possibilidade de 

alteração da situação jurídica já reconhecida. 115 

                                                           
115 “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA 

SOBRE OS QUINZE PRIMEIROS DIAS DE AFASTAMENTO QUE ANTECEDEM A CONCESSÃO DE 
AUXÍLIO DOENÇA E SOBRE O ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS (1/3). IMPOSSIBILIDADE. 
VERBAS INDENIZATÓRIAS. SALÁRIO MATERNIDADE E FÉRIAS. CONTRIBUIÇÃO DEVIDA. 
COMPENSAÇÃO COM QUAISQUER TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA RECEITA FEDERAL DO 
BRASIL. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 170-A DO CTN. TAXA SELIC. 
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ACOLHIDA. (…) V - Tendo em vista que a matéria 
relativa à exigibilidade de contribuição previdenciária sobre a remuneração paga em virtude do 
afastamento do empregado no período de quinze dias que antecede a concessão de auxílio 
doença/acidente, bem assim sobre o abono constitucional de férias (1/3) encontra-se, atualmente, 
pacificada nos colendos STF e STJ, não se mostra razoável aguardar-se o trânsito em julgado de 
decisum para a efetivação da compensação do indébito tributário em referência, quando 
inexistente qualquer possibilidade de alteração da situação jurídica já reconhecida, nos autos. 
Ademais, segundo a inteligência do art. 557, caput e respectivo §1º, do CPC, o relator negará 
seguimento a recurso manifestamente em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do 
respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, ou ainda, estando a decisão 
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 O pedido de Tutela de Evidência, é importante ressaltar, pode ser pleiteado de 

forma antecedente (na petição inicial) ou incidental (por petição apresentada no curso 

da ação judicial). 

 

 Ao tratar das disposições gerais aplicáveis às Tutelas Provisórias, o legislador 

previu, expressamente, no parágrafo único do artigo 294 do Código de Processo Civil, 

que “a tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em 

caráter antecedente ou incidental”. 

 

 Ao prever que a Tutela Provisória poderá ser concedida em caráter 

antecedente ou incidental, o legislador faz referência específica a Tutela de Urgência, 

de modo que, em primeira análise, poder-se-ia concluir que não haveria a 

possibilidade de se requerer a Tutela de Evidência em caráter incidental. 

 

 Importante ressaltar que a Tutela de Evidência, também, poderá ser requerida 

de forma incidental, após ser pacificado o entendimento de determinada matéria 

tributária pelo rito dos recursos repetitivos ou após a edição de súmula vinculante, 

favoravelmente aos interesses dos contribuintes. 

 

 Para corroborar essa possibilidade, importante demonstrar que o Superior 

Tribunal de Justiça, ao atualizar seu Regimento Interno para adequá-lo ao Código de 

Processo Civil de 2015, não deixou margem a dúvidas ao prescrever que as Tutelas 

de Urgência ou de Evidência poderão ser requeridas em caráter antecedente ou 

incidental, in verbis:  

 

Art. 288. Admitir-se-ão tutela de urgência ou tutela da evidência requeridas 
em caráter antecedente ou incidental na forma da lei processual. 

 

                                                           
recorrida em manifesta contrariedade à súmula ou à jurisprudência dominante do Supremo Tribunal 
Federal, ou de Tribunal Superior, o relator poderá dar provimento, de pronto, ao recurso, pelo 
que se verifica, assim, a inaplicabilidade do art. 170-A, do CTN, na espécie, diante da perfeita 
harmonia do acórdão desta 8ª Turma com o entendimento jurisprudencial consolidado nos 
colendos STF e STJ nesta matéria, a possibilitar a eficácia plena e imediata da garantia 
fundamental da razoável duração do processo (CF, art. 5º, LXXVIII e respectivo §1º) na 
materialização instrumental do processo justo”. 
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 Ultrapassada essa possível restrição ao pedido de concessão de Tutela de 

Evidência durante o curso do processo judicial (incidentalmente), será demonstrada a 

possibilidade de sua concessão na ação mandamental.  

  

 Como é cediço, o Mandado de Segurança tem natureza constitucional (artigo 

5º, incisos LXIX e LXX 116). No campo infraconstitucional, é disciplinado pela Lei  

nº 12.016/09. 

  

 No âmbito do contencioso tributário, é muito comum a impetração de Mandado 

de Segurança pleiteando o reconhecimento da ilegalidade ou inconstitucionalidade de 

lei que tenha instituído ou majorado tributo, bem como o direito à compensação do 

quantum recolhido indevidamente117 e 118, com tributos vincendos. 

  

 Apesar de a ação mandamental encontrar abrigo em lei especial, que prevê os 

requisitos para a concessão de medida liminar, não há qualquer restrição na Lei do 

Mandado de Segurança ou no Código de Processo Civil, quanto à aplicação da Tutela 

Provisória de Evidência. 

  

 Dessa forma, não haveria razão para impedir que a concessão de Tutela de 

Evidência no âmbito do Mandado de Segurança, sobretudo na hipótese em que 

houver, sobre a matéria sub judice, sua pacificação pelo rito dos recursos repetitivos 

ou a edição de súmula vinculante. 

                                                           
116 “Art. 5º (...) LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não 

amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de 
poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público; 
LXX - o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por: a) partido político com representação 
no Congresso Nacional; b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente 
constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros 
ou associados”; 
117 Súmula nº 213 do STJ: “o mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do 

direito à compensação tributária”. 
118 “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPENSAÇÃO 

TRIBUTÁRIA. IMPETRAÇÃO VISANDO EFEITOS JURÍDICOS PRÓPRIOS DA EFETIVA 
REALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE. 1. No que se 
refere a mandado de segurança sobre compensação tributária, a extensão do âmbito probatório está 
intimamente relacionada com os limites da pretensão nele deduzida. Tratando-se de impetração que 
se limita, com base na súmula 213/STJ, a ver reconhecido o direito de compensar (que tem como 
pressuposto um ato da autoridade de negar a compensabilidade), mas sem fazer juízo específico sobre 
os elementos concretos da própria compensação, a prova exigida é a da "condição de credora 
tributária" (ERESP 116.183/SP, 1ª Seção, Min. Adhemar Maciel, DJ de 27.04.1998). (...)” (STJ, Recurso 
Especial Repetitivo nº 1.111.164/BA, Primeira Seção, Relator Ministro Teori Zavascki, DJ: 25/05/2009). 
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 Impedir a concessão de Tutela de Evidência em ação mandamental não parece 

lógico, tampouco razoável, justamente por não haver restrição na lei geral ou na lei 

especial (Código de Processo Civil e Lei nº 12.016/09, respectivamente). 

 

 Considere-se, hipoteticamente, dois contribuintes que estão pleiteando o 

reconhecimento do direito a compensação tributária pelas mesmas razões fático-

jurídicas, mas um opta por propor Ação de Conhecimento e outro por impetrar 

Mandado de Segurança. Seria justo ou isonômico permitir que, após o julgamento 

favorável de recurso repetitivo sobre a matéria em discussão, autorizar que aquele 

que ajuizou Ação de Conhecimento requeira a concessão de Tutela de Evidência 

objetivando flexibilizar a aplicação do artigo 170-A do Código Tributário Nacional e 

impedir que o contribuinte que optou pela ação mandamental proceda da mesma 

forma?  

 

 Sem pestanejar, a resposta a essa indagação é negativa, por não ser razoável, 

isonômico e por não haver possibilidade de restringir ou limitar, sponte propria, o que 

o legislador não restringiu ou limitou. 

 

Dessa forma, poder-se-ia considerar entre as hipóteses de concessão de 

medida liminar em Mandado de Segurança, além do inciso III, do artigo 7º da Lei nº 

12.016/09119, a hipótese de Tutela de Evidência prevista no inciso II, do artigo 311 do 

Código de Processo Civil. 

 

Paulo Cesar Conrado se mostrou favorável à concessão de Tutela de Evidência 

em Mandado de Segurança, destacando que essa é uma das mais interessantes 

implicações da legislação processual em relação ao Direito Tributário: 

 

Se assim for, partindo-se da premissa (já assentada) de que liminar em 
mandado de segurança é submodelo de cautelar, o que se poderia concluir 
é, para além das condições gerais fixadas nos incisos do artigo 7º da Lei 

                                                           
119 “Art. 7º Ao despachar a inicial, o juiz ordenará. 

(...)  
III – que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato 
impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir 
do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento da pessoa 
jurídica”. 
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12.016/2009, seria possível a concessão da aludida medida sob o regime do 
artigo 311 (especificamente em seu inciso II). 
Ter-se-ia, com isso, uma variante à clássica medida liminar em mandado de 
segurança, que se caracterizaria, inovadoramente, pela irrelevância do 
periculum in mora. Essa é, parece-nos, uma das mais interessantes 
implicações da legislação processual em relação ao direito tributário — 
primeiro de tudo, sabe-se, por conta da recorrente utilização do mandado de 
segurança nessa matéria; segundo, porque, nos termos do inciso IV do 
artigo 151 do Código Tributário Nacional, liminar em mandado de segurança 
é causa de suspensão de exigibilidade, potencial que, seguido o raciocínio 

apresentado, se estenderia às tutelas de evidência. 120 

 

  Na mesma linha, Aldo de Paula Junior ressaltou não haver incompatibilidade 

material ou procedimental entre os diplomas normativos (Código de Processo Civil e 

Lei nº 12.016/09), de modo que seria possível a concessão de Tutela de Evidência 

em ação mandamental: 

 

Não há incompatibilidade material ou procedimental entre os diplomas 
normativos, ao contrário, a tutela de evidência complementa o rol de medidas 
protetivas da Lei 12.016/2009. 
Ademais, o caráter cautelar da liminar no mandado de segurança previsto na 
Lei nº 12.016/2009 não impede ou exclui a possibilidade de concessão de 
provimento mais abrangente como a tutela de urgência exatamente porque o 
Novo Código de Processo Civil inovou nesse aspecto e não fez opção 
restritiva à natureza da tutela de evidência ou a limitou a determinado 
procedimento (rito).121 

  
 

  Dessa forma, a Tutela de Provisória de Evidência passou a ter grande 

relevância na reinterpretação do artigo 170-A do Código Tributário Nacional, podendo 

ser aplicada de forma antecedente ou incidental e em Ações de Conhecimento ou em 

Mandados de Segurança. 

 

 Por fim, serão apresentadas disposições do Código de Processo Civil que geram 

reflexos na Tutela Provisória de Evidência, quando analisadas sob a ótica da 

reinterpretação ou flexibilização do artigo 170-A do Código Tributário Nacional. 

 

  

                                                           
120 CONRADO, Paulo Cesar.  Tutela de evidência em mandado de segurança afeta Direito 

Tributário. Publicado em: http://www.conjur.com.br/2016-mai-25/paulo-conrado-tutela-evidencia-ms-
afeta-direito-tributario.  
121 DE PAULA JUNIOR, Aldo. Tutela de Evidência (art. 301, II, CPC/2015) e Compensação 

Tributária: A mutação legal da norma insculpida no art. 170-A do CTN. In Gisele Barra Bossa; 
Eduardo Perez Salusse; Tathiane Piscitelli; Juliana Furtado Costa Araujo. [Coordenadores]. Medidas 
de Redução do Contencioso Tributário e o CPC/2015: contributos práticos para ressignificar o processo 
administrativo e judicial tributário. 1ª Ed., São Paulo: Almedina, 2017, p. 603. 

http://www.conjur.com.br/2016-mai-25/paulo-conrado-tutela-evidencia-ms-afeta-direito-tributario
http://www.conjur.com.br/2016-mai-25/paulo-conrado-tutela-evidencia-ms-afeta-direito-tributario
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 Conforme apresentado, o contribuinte-litigante poderá, após o julgamento da 

matéria sub judice por recurso repetitivo, formular pedido de concessão de Tutela de 

Evidência em âmbito recursal, com fundamento nos artigos 311, inciso II combinado 

com o artigo 932, inciso II122 do Código de Processo Civil, buscando a flexibilização 

do artigo 170-A do Código Tributário Nacional, com fundamento na certificação do 

trânsito em julgado do acórdão paradigma, para que seja, desde já, 

viabilizada/antecipada a compensação. 

  

 Quanto ao mérito, poderá o contribuinte-litigante requerer que o julgamento 

ocorra de forma monocrática, com fundamento no inciso IV e V, do artigo 932 

combinado com o artigo 1.011, inciso I, ambos do Código de Processo Civil123, com o 

mesmo objetivo de antecipar a compensação tributária e, assim, suplantar a trava da 

compensação tributária prevista no artigo 170-A do Código Tributário Nacional. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
122 “Art. 932.  Incumbe ao relator: II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos 

processos de competência originária do tribunal”; 
123 “Art. 932.  Incumbe ao relator: (...) IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do 

Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido 
pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos 
repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de 
assunção de competência; V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento 
ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior 
Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou 
pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado 
em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; Art. 
1.011.  Recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator: I - decidi-lo-
á monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a V”; 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm#art932iii
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CONCLUSÃO 

 

Com fundamento no Código de Processo Civil, especialmente no sistema de 

precedentes judiciais, o presente trabalho teve por objetivo apresentar proposta de 

nova interpretação ao artigo 170-A do Código Tributário Nacional, em contraponto a 

interpretação que lhe fora dada pelo Superior Tribunal de Justiça no ano de 2010, por 

meio do julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.164.452/MG. 

 

O primeiro passo foi discorrer, brevemente, sobre o instituto da compensação 

no Direito Tributário. Nesse ponto, foram apresentadas algumas peculiaridades do 

instituto para esse ramo do direito, que atribui aos entes políticos a possibilidade de 

autorizar, por meio de Lei, a compensação de créditos tributários com créditos líquidos 

e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública (artigo 

170 do Código Tributário Nacional). 

 

Ato contínuo, foi analisado o Projeto de Lei que deu origem à Lei Complementar 

nº 104/01, que incluiu o artigo 170-A ao Código Tributário Nacional, com o objetivo de 

extrair o real objetivo de sua edição.  

 

Em síntese, constatou-se que a inclusão do artigo 170-A ao Código Tributário 

Nacional teve por finalidade coibir a banalização da compensação tributária fundada 

em decisões precárias (liminares), as quais, quando revogadas, geravam danos 

diretos ao erário da fazenda. 

 

Essa análise se fez imprescindível, pois esse dispositivo foi incluído ao Código 

Tributário Nacional em 2001, momento em que a realidade jurídico-processual não 

tratava da valorização dos precedentes judiciais, positivada no Código de Processo 

Civil em vigor, nos artigos 926 e seguintes. 

 

Analisando-se, especialmente, a parte final do inciso III, do artigo 927 do 

Código de Processo Civil, demonstrou-se que Juízes e Tribunais deverão observar os 

acórdãos em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos, como 

norteadores de suas decisões futuras, quando houver identidade fático-jurídica entre 

o acórdão paradigma e o caso decidendo. 
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O acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário e especial 

repetitivos passou a ser considerado um precedente judicial. O objetivo do legislador, 

conforme se demonstrou, foi garantir a isonomia entre os litigantes, a segurança 

jurídica, a previsibilidade, a padronização e a celeridade processual. 

 

É exatamente em razão da valorização dos precedentes judiciais, maximizada 

após a edição do Código de Processo Civil em vigor, que surgiu a necessidade de se 

apresentar nova interpretação ou de se flexibilizar o artigo 170-A do Código Tributário 

Nacional. 

 

 Em síntese, essa proposta de reinterpretação ou flexibilização do artigo 170-A 

do Código Tributário Nacional, tem por objetivo prático antecipar a compensação de 

tributo objeto de controvérsia judicial, na hipótese de ser prolatado acórdão em 

recurso repetitivo (precedente judicial), por exemplo, sobre a mesma questão fático-

jurídica da demanda individual, sem perder de vistas a possibilidade de a 

administração tributária coibir eventuais fraudes ou atos de má-fé praticados pelos 

contribuintes, no prazo legal de 5 (cinco) anos, contados da entrega da declaração de 

compensação. 

 

 Com essa nova perspectiva de interpretação, o trânsito em julgado do 

precedente judicial seria suficiente para suplantar a necessidade do trânsito em 

julgado do caso individual, após o devido cotejamento (entre o caso decidendo e o 

acórdão paradigma), e, assim, permitir a compensação imediata, exatamente por se 

tratar de ato unilateral do contribuinte, realizado por sua conta e risco. 

 

 Assim, a certificação do trânsito em julgado do recurso repetitivo suplantaria a 

necessidade de trânsito em julgado da decisão judicial no processo individual, 

permitindo a realização imediata da compensação tributária, observando-se os 

procedimentos previstos na legislação tributária, por conta e risco do contribuinte. 

 

 Por fim, serão apresentadas situações práticas em que o contribuinte-litigante 

poderá se utilizar da proposta de reinterpretação ou de flexibilização do artigo 170-A 

do Código Tributário Nacional:  
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(i) Acórdão em julgamento de recurso repetitivo especial ou extraordinário 

desfavorável à Fazenda Pública, antes da prolação de sentença na 

demanda individual, sobre a mesma questão fático-jurídica: 

 

 Nessa hipótese, poderá o contribuinte-litigante pleitear que lhe seja concedida 

tutela de evidência incidental, com fundamento no artigo 311, inciso II do Código de 

Processo Civil, para permitir que seja flexibilizada a aplicação do artigo 170-A do 

Código Tributário Nacional e, assim, autorizada a compensação tributária dos valores 

recolhidos indevidamente nos 5 (cinco) anos anteriores a data do ajuizamento de sua 

ação (ação de conhecimento ou mandado de segurança). Esse pleito se justifica, já 

que o Juiz do caso decidendo, identificando que a questão de fato e de direito está 

alinhada com o que foi decidido no caso paradigma, não poderá proferir decisão em 

sentido contrário, sob pena de contrariar os artigos 926 e 927 do Código de Processo 

Civil (efeito com relação aos recolhimentos indevidos – passado). 

 

 Quanto aos recolhimentos vincendos (futuro), o contribuinte-litigante poderá 

pleitear, na mesma oportunidade, que seja declarada a suspensão da exigibilidade do 

crédito tributário (inciso V, do artigo 151 do Código Tributário Nacional), também com 

fundamento no inciso II, do artigo 311 do Código de Processo Civil. 

  

 Na mesma petição, poderá o contribuinte-litigante suscitar a aplicação do §§ 1º 

e 2º, do artigo 19 da Lei nº 10.522/02, combinado com o artigo 496, § 4º, inciso II do 

Código de Processo Civil, para que a sentença que será prolatada não se sujeite ao 

duplo grau de jurisdição obrigatório, por estar fundada em acórdão proferido pelo 

Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de 

recursos repetitivos. 

  

 Esse pedido se mostra relevante, pois, em não sendo concedida a tutela de 

evidência, o contribuinte-litigante poderá lançar mão de mecanismos processuais para 

antecipar a certificação do trânsito em julgado de seu caso individual/decidendo e, 

assim, viabilizar o aproveitamento dos créditos pela via da compensação, em 

observância ao artigo 170-A do Código Tributário Nacional. 
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(ii) Acórdão em julgamento de recurso repetitivo especial ou extraordinário 

desfavorável à Fazenda Pública, quando a demanda individual sobre a 

mesma questão fático-jurídica, se encontrar no Tribunal (âmbito 

recursal) aguardando julgamento: 

 

  Nessa fase processual, também, poderá ser pleiteada pelo contribuinte-litigante 

que lhe seja concedida tutela de evidência incidental, com fundamento nos artigos 

311, inciso II combinado com o artigo 932, inciso II do Código de Processo Civil, 

buscando a flexibilização do artigo 170-A do Código Tributário Nacional. 

   

  Poderá o contribuinte-litigante, na mesma petição, requerer que o julgamento 

ocorra de forma monocrática, com fundamento nos incisos IV e V, do artigo 932 

combinado com o artigo 1.011, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, com o 

mesmo objetivo de antecipar a compensação tributária e, assim, suplantar a trava da 

compensação tributária prevista no artigo 170-A do Código Tributário Nacional, 

evitando que o processo seja incluído em mesa para julgamento, o que poderá 

postergar o julgamento de mérito. 

 

(iii)  Acórdão em julgamento de recurso repetitivo especial ou extraordinário 

desfavorável à Fazenda Pública: contribuinte que não possui ação 

judicial  

 

 Importante salientar que, ao contribuinte que não possuir ação judicial sobre a 

matéria objeto de julgamento pelo rito dos recursos especial ou extraordinário 

repetitivos, os efeitos transubjetivos do acórdão paradigma dependerá, inicialmente, 

do ajuizamento de ação para garantir seu direito a repetir os valores recolhidos 

indevidamente a título de tributo, nos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento de sua 

ação, via restituição ou compensação. 

 

 Na oportunidade, poderá pleitear que lhe seja concedida tutela de evidência, 

com fundamento no inciso II, do artigo 311 do Código de Processo Civil, para que seja 

aplicada a proposta de reinterpretação e flexibilização do artigo 170-A do Código 

Tributário Nacional, para autorizar o imediato aproveitamento de seus créditos via 
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declaração de compensação, observados os procedimentos e condições previstas no 

artigo 74 da Lei nº 9.430/96 e na Instrução Normativa nº 1.717/17. 

 

 Não haverá a necessidade de ajuizamento de ação judicial quando houver 

julgamento de recurso repetitivo declarando o indébito tributário, desde que a PGFN 

já tenha manifestado, expressamente, que dispensará a apresentação de contestação 

e a interposição de recurso sobre a matéria e, ainda, tenha orientado a RFB (§§ 4º, 5º 

e 7º, do artigo 19 da Lei nº 10.522/02 e Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 1/2014), via 

Nota Explicativa, sobre a extensão e o alcance do julgado. 

 

 Por fim, não haverá a necessidade de judicialização quando o indébito tributário 

reconhecido no acórdão paradigma decorrer de: declaração de inconstitucionalidade 

de lei via controle concentrado de constitucionalidade; suspensão da execução de lei 

pelo Senado Federal após a declaração inconstitucionalidade via controle difuso; ou, 

pacificação da matéria com a edição de Súmula Vinculante. 
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