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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia a todos. Bom dia 
não, bom ano. Vamos ver se conseguimos repetir em 2016 o que 
fizemos em anos anteriores.  

Esse ano é ano de Congresso Nacional, tema que todo mundo já 
conhece. Vamos ter os nossos cursos e continuar também, com a nossa 
revista de Direito Tributário Atual.  

Tenho recebido vários comentários, de várias origens e fontes, quanto à 
qualidade da revista. Isso nos deixa satisfeito, porque é o objeto, um dos 
objetivos institucionais da IBDT.  

Estamos trazendo aqui a doação do Hiromi Higuchi para o IBDT, com a 
saudações do autor, 41ª edição do seu Imposto de Renda das 
Empresas, atualizado até 10 da janeiro de 2016.  A gente sabe da 
utilidade dessa obra, então, está na biblioteca. Infelizmente o Hiromi, 
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por motivo de saúde, não tem mais participado dos nossos encontros 
aqui de quinta-feira. Faz falta, claro. Vamos para comunicação.  

O Professor Schoueri está em Nova York até abril, né? Começo de maio, 
dando aula, de forma que a ausência dele é por esta razão.  

Então vamos à pauta, Valdirene chegou? Sessão de precatório: 
manutenção da relação tributária original. A questão dos [ininteligível] 
econômico, jurídica e financeira. A ideia foi trazer a discussão do 
acórdão, do RESP, aliás, recurso do Mandado de Segurança 42.409, do 
Rio de Janeiro. Decisão do Ministro Campbell, Mauro Campbell, de 
outubro de 2015. A minha memória diz que nós já entramos nesse 
tema, né? Já, pelo menos iniciamos a discussão dele no encerramento 
do final dos meses do ano passado. Mas só para recolocar aqui, porque 
eventualmente se nós prosseguirmos a discussão, existe alguns pontos 
muito interessantes aqui.  

A decisão mais... a decisão em si é que foi realmente o motivo que 
poderia nos levar a debater a questão. Tem um conteúdo, que eu diria 
aqui, teórico interessante, a distinção entre disponibilidade econômico e 
a disponibilidade financeira, para mim, sem entrar em detalhes, mas é 
uma distinção que o STJ já tem feito em alguns acórdãos, e aqui o 
Ministro, nós estamos tratando de pessoa física originalmente, mas ele 
não fez esta distinção. Não fez a distinção se o conceito de 
disponibilidade seria diferente, nem poderia ser, né, da pessoa física ou 
jurídica.  

O que ele coloca é, então, que a disponibilidade financeira não se 
confunde com a econômica, muito menos com a jurídica. Pode haver 
disponibilidade econômica sem haver disponibilidade de moeda. E essa 
é uma posição que o STJ tem proclamado em alguns acórdãos, 
inclusive, um citado aqui, que é o RESP 983.134, em que entra em 
choque com a doutrina tradicional.  

A doutrina tradicional sempre entendeu que a disponibilidade 
econômica é o dinheiro no bolso, é o dinheiro recebido. Alguns 
tributaristas, como eu, por exemplo, não concorda inteiramente com 
essa colocação, mas de qualquer forma o entendimento sempre foi esse.  

Concordo totalmente com Ministro Campbell de que não há confusão 
entre a disponibilidade financeira e a disponibilidade econômica. 
Concordo totalmente. Eu posso receber, por exemplo, o pagamento em 
bens, não tem dinheiro no bolso, mas eu tenho disponibilidade do 
acréscimo patrimonial. Outro ponto importante, também, dessa 
decisão, é que a questão aqui, se vocês se recordam ou sabem, tratava-
se de imposto de renda na fonte sobre uma condenação judicial, cujo 
precatório, entre o trânsito em julgado e o pagamento, foi cedido a 
terceiros. O cedente é uma pessoa física, o cessionário é uma pessoa 
jurídica.  
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A discussão que se travou foi a seguinte: no momento do pagamento a 
retenção na fonte – João, você pode colocar aí, por favor, Lei 8.541, art. 
46, ou se preferir, o art. 718 do Regulamento. A questão que foi levada 
à discussão e foi decidida, é qual a alíquota da retenção, uma vez que a 
pessoa física teria uma alíquota de 27,5%, ou melhor, a tabela 
progressiva, e a pessoa jurídica teria uma retenção de 1,5%. Então, 
como recebedora final foi a pessoa jurídica, ela impetrou o Mandado de 
Segurança para não pagar 27,5%. A decisão do STJ, 1ª Turma, aliás, 2ª 
Turma, foi no sentido de que a relação jurídica tributária se 
consolidava, se estabelecia no trânsito em julgado, quando houve a 
aquisição do direito ao objeto da ação, que aqui não diz do que se trata, 
também não é relevante, aliás nada relevante, e ele diz que a relação 
jurídica se consuma naquele momento, e a sujeição passiva naquele 
momento, ou melhor a condição de contribuinte naquele momento, era 
de uma pessoa física, portanto a alíquota seria de 27,5%. Daí então, a 
importância da aquisição finalidade(F) jurídica e a não importância da 
disponibilidade financeira.  

Então, até aqui as coisas vão bem, né? O Tribunal ainda acrescenta que 
o credor originário não tinha direito a receber na sessão algo 
correspondente. Claro que podia ser negociado, mas um preço a ser 
negociado numa base de 100% no valor do precatório, porque o valor do 
precatório era sujeito à retenção. Logo, ele só tinha disponibilidade 
[ininteligível] de um líquido, após o Imposto de Renda na Fonte. O 
Ministro ainda acrescenta, que de acordo com o art. 123 do CTN, as 
convenções particulares não são recorríveis ao fisco, enfim, 
[ininteligível] tá bom.  

A questão sujeito a discussão é a seguinte: ele reconhece, e acho que 
está certo nesse ponto também, a possibilidade da lei transferir o 
momento da ocorrência do fato gerador para um momento posterior à 
aquisição propriamente dita, da disponibilidade econômica ou jurídica. 
Isto ocorre sempre, porque você não paga o imposto na hora – você 
fecha o negócio ou adquire o direito à renda, você ou é retido na fonte, 
para ocorrer futuramente ou você vai incluir no seu rendimento 
periódico. E conforme o art. 116 do CTN, a lei pode sim estabelecer um 
outro momento posterior à ocorrência da aquisição da disponibilidade 
econômica ou jurídica para cobrança de imposto de renda.  

No caso do Imposto de Renda na Fonte, a lei é expressa, ocorre retenção 
no momento do pagamento, crédito, emprego ou entrega, a remessa do 
rendimento. Aí, o Ministro diz que com isso, o aspecto temporal da 
hipótese de incidência se desenvolve com o próprio pagamento. E aí que 
vem o problema teórico a ser aqui, eventualmente, objeto de 
discordância de que foi decidido aqui.  

Se o elemento material, ou melhor, elemento temporal ocorre só no 
momento do pagamento, antes não tem fato gerador, porque o fato 
gerador pressupõe a ocorrência de todos elementos da obrigação. Não 



 4 

pode ter fato gerador que falte um dos elementos, pelo menos eu não 
conheço. Então, eu acho que aqui houve no mínimo uma escorregadela 
teórica, poderia dizer não, há um diferimento, algo melhor colocado. 

 Não, o fato gerador já ocorreu, a relação jurídica tributária já está 
estabelecida, mas há um diferimento no momento posterior. Então, 
essa é a discussão, o entendimento do Tribunal foi no sentido de que a 
alíquota a ser aplicada era de 27,5%. Com essa apresentação, se 
alguém quiser discutir, apresentar alguma consideração. Está 
encerrado o assunto. 

Orador Não Identificado: Eu queria só, isso é um julgamento de 
Turma, né? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Segunda Turma. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Ricardo, quando, como ele diz, que o 
fato gerador ocorreu com trânsito em julgado, portanto, a relação 
jurídica era como pessoa física, encerra a intenção então, haveria de ser 
como pessoa física. A pessoa física fez um outro negócio jurídico, e vai 
haver um outro resulto da pessoa jurídica? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Isso foi, bem lembrado, bem 
lembrado. Isso ele considera isso, mas não é objeto da discussão. 
Normalmente a sessão é feita com perda, mas ele admite, em tese, que 
se houvesse uma sessão com valor superior ao da condenação, que 
haveria um ganho de capital tributado no cedente. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Perfeito, mas no cessionário vai haver 
um resultado, porque ele comprou com deságio, ao receber vai ter um 
resultado. Então, esse resultado nada tem a ver com a retenção de 
27,5% que teve lá atrás. Isso aí também. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, a retenção é uma 
antecipação do imposto de vida final, o imposto de vida final você vai 
considerar o seu ganho efetivo ou perda até. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, a pessoa física, né? Pessoa física. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pessoa física ela-- 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Ela que sofre retenção na fonte. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A pessoa física recebeu um 
direito de 100 e vendeu por 80. Então, morreu a situação dela aí. Ela 
tem uma tributação sobre 100, na verdade, quem tem é quem ficou com 
o direito que vai receber 20 a menos, o imposto sobre-- 
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Sr. Salvador Cândido Brandão: É que ele diz aí que no momento da 
venda já devia ser considerado o valor com a retenção efetuada. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, isso é uma consideração, 
uma ponderação. No sentido de que, no sentido de que a rigor, a rigor, o 
cedente não tinha disponibilidade de 100% do valor da condenação. 
Mas isso é uma questão-- 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Tudo bem. Não, mas é uma questão só 
de ver. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Paralela. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Então, esse imposto que vai ser na 
base da tabela progressiva, claro, que a pessoa jurídica que vai sofrer, 
então, ela vai ter a oportunidade de fazer, colocar isso em compensação, 
não há uma [ininteligível] definitiva, né? Ao receber ela vai ter um ágio, 
e vai haver uma tributação conforme.  

É claro, que antecipar isso, às vezes, é problema, demora, às vezes, 
para fazer a operação, mas isso aí diverge um pouquinho daquilo que a 
gente tem visto, por exemplo, na questão dos honorários advocatícios, 
em que, em geral, o advogado pessoa física deve sofrer um retenção da 
fonte como pessoa física, e no momento de fazer o alvará, você pode 
juntar uma procuração da pessoa jurídica no seu escritório, em que a 
retenção torna-se para a pessoa jurídica, isso é praticamente pacífico 
aqui, pelo menos o Tribunal da Terceira aqui. Parece que isso contraria 
essa condição, que uma vez transitado e julgado, como é que você vai 
[ininteligível] uma pessoa jurídica recebeu algo cuja retenção é bem 
menor, é 1,5%, né? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom se você pensar nos 
termos dessa situação em que há uma cessão, tem toda razão. Mas me 
parece, que um escritório de advocacia recebe, não o seu sócio ou seu 
advogado, na realidade já havia uma relação jurídica originária entre a 
pessoa física e a pessoa jurídica do escritório, então sobre o ponto de 
vista teórico. 

Orador Não Identificado: Não coloca areia. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, sobre o ponto de vista 
teórico, se houver mesmo uma transferência de direitos, você tem toda 
a razão. O que acontece é que, na verdade, você exibe um comprovante 
que o titular do direito é uma pessoa jurídica, já era titular do direito. 
Tem toda a razão.  

Alguma consideração a mais? Então vamos em frente. Valdirene, muito 
bom dia. 
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Sra. Valdirene Lopes Franhani: Bom dia. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A palavra é sua. 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Eu mandei um material, não sei se... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Está aí sim. Deixa eu só 
localizar. 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Bom dia pessoal. Na verdade, eu 
trouxe esse tema o ano passado e foi lido na pauta, é um assunto de, 
apesar de ser um assunto relativamente antigo, ele se torna atual 
diante da eminência da entrada em vigor do Novo Código de Processo 
Civil, que trouxe aí novas figuras processuais que visam acelerar o 
trâmite processual. O que eu estou falando é do 170-A do CTN, que foi 
uma alteração trazida lá em 2001 e a interpretação disso. Na verdade, 
desde quando saiu a norma, ela foi levada aos Tribunais e, infelizmente, 
os Tribunais a mantiveram mesmo tratando-se de situação julgada pelo 
Supremo, ou seja, quando as discussões já haviam sido definidas 
judicialmente, ainda assim não se afastava não. Só para ajudar no 
debate eu fiz um breve histórico, é rápido, para ajudar na ideia que eu 
venho trazer para debate.  

Rememorando, a compensação tributária, ela é definida no Código 
Tributário Nacional, independente de lei, e não é contra isso que eu 
estou trazendo a discussão. Eu não discuto a necessidade de lei para 
que seja feita a compensação. Não é esse o ponto. A questão é que no 
decorrer dos anos, e até no histórico de Direito Tributário, o uso das 
liminares, e isso é fato, porque foi introduzida essa alteração, no sentido 
de se atentar, que na verdade é impedir a compensação de tributo que 
seja objeto de discussão judicial antes do trânsito em julgado. Por que 
foi necessária essa introdução na norma? Qual o histórico que levou a 
isso?  

À época, antes de 2001, inúmeras teses tributárias foram julgadas pelo 
Supremo. Teses importantes, não vou dizer em números, mas pontuais, 
de valores significativos, que fez nascer aí, a indústria das liminares na 
época. Então, muita compensação feita com base em liminar, e à época, 
a Receita, ela não estava adequadamente aparelhada para controlar 
essas compensações, o que gerava, obviamente, tanto da parte do 
contribuinte, quanto da parte do fisco, um total descontrole. Seja de um 
lado a cobrança em duplicidade, ou a compensação em duplicidade. E 
aí, se deu necessária a introdução dessa norma. Só que de lá pra cá 
muita coisa mudou. A Constituição mudou. Foi introduzido um 
princípio da celeridade processual entre as garantias do art. 5º e outras 
figuras processuais, que fizeram com que a intenção seja agilizar 
processos, sobretudo quando já há decisão do Supremo Tribunal 
Federal ou do STJ. Foram criadas as figuras do recurso repetitivo e da 
repercussão geral. E agora, com o novo Código de Processo Civil, criou o 
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incidente de demanda repetitiva, que nada mais é que o mesmo 
sistema, a grosso modo, trazido para o Tribunal de forma antecipada. E 
o que é que isso muda? Será que isso muda o nosso trabalho? Será que 
isso muda a interpretação da jurisprudência?  

A minha opinião é que sim. Inclusive eu participei de um grupo de 
estudo nesse sentido, até eu ter o parecer nesse sentido, e a nossa ideia 
é que sim, que cabe a nós advogados, nos processos, revermos essa 
norma diante desse novo contexto. Então, relembrando, quando foram 
criados, quando a norma foi criada, foi criada nesse contexto. Então, o 
que havia ali? Insegurança para a administração pública. [Bianco, por 
favor]. Bom, aí como eu disse, a constituição foi alterada e incluído... 
Não, desculpa, pulei. Houve a introdução do 170-A. Aqui, eu voltando 
um pouquinho mais para a jurisprudência.  

Nesse interim, nós estamos falando de 2001 e nós estamos em 2016, 
neste interim, saíram duas súmulas importantes, que é a 
impossibilidade de compensação sede liminar, e por outro lado, a 
possibilidade de declaração de compensação em sede de mandado de 
segurança. São dois raciocínios que a gente tem que interpretar em 
conjunto. Se é verdade que eu não posso compensar em sede liminar, 
também é verdade que cabe ao juiz do judiciário, pode, em sede de 
mandado de segurança, todos sabem que o mandado de segurança é 
prova pré-constituída, o juiz só analisava direito, e não analisa 
enquanto(F) de contas, podem, em sede de mandado de segurança, 
haver a declaração do crédito a ser compensado.  

Então, qual é o papel do judiciário numa compensação tributária? 
Declarar o direito. Nada mais. Propriamente falando da esfera federal, 
que é onde é o maior problema, inicialmente surgiu a 8.383, o art. 66, 
que foi lá atrás a primeira norma que trouxe o direito à compensação. 
Até havia uma discussão, sobre o que era tributos da mesma espécie, 
mas mais recentemente, não tão, já faz um tempinho, foi criada a 
PER/DCOMP, canal 430. Parece que foi ontem, né? E hoje a 
compensação, na prática, é feita no âmbito administrativo. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: No quê? 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Na prática ela é feita no âmbito 
administrativo. O judiciário só diz o direito. Então, nós estamos diante 
de um outro contexto, que não aquele contexto lá, quando foi o 170-A. 
Além disso, além disso, o próprio CARF, que é um exemplo, tratando 
mais uma vez a legislação federal como referência, admite. Ele não 
contesta quando o crédito decorre de decisão de repetitivo, de recurso 
geral. O cenário 62-A foi mantido, né, com algumas ressalvinhas, no 
novo regimento, alterado o ano passado.  

Mas aí, a questão que eu trago para vocês, é a gente rememorar a 
jurisprudência, e eu gostaria de saber a opinião da Mesa sobre isso. 
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[Bianco, por favor]. Só para a gente entender qual era o raciocínio, e às 
vezes a gente vê que não faz, não tem muita lógica. E não é porque o 
próprio STJ já julgou que também a gente vai se dar por vencido. 
Precisa entender o porquê que o STJ julgou, e em que contexto julgou, e 
se é possível a gente reverter isso.  

Primeiro, aqui eu trouxe uma jurisprudência reforçando aquilo que eu 
falei. Até isso deu origem à súmula, até uma decisão antiga de 1997. Aí, 
o próprio STJ dizendo que a compensação é um procedimento de 
natureza administrativa, e que pode sim, o juiz dizer, dizer qual é o 
crédito, a correção, o encontro de contas, o guia. A guia se está certa, 
quanto pagou, quanto não pagou, isso é um atividade no âmbito 
administrativo. [Por favor, Bianco].  

Uma outra jurisprudência também, quando surgiu o 170-A, os 
advogados foram ao judiciário, na situação em que havia declaração de 
inconstitucionalidade, pedir para afastar a norma. Repito, não se trata 
aqui de negar a necessidade de lei. A lei existe, é nova 430, 8.383 em 
algumas situações. A questão é: é aplicável ou não, eu impedir a 
compensação antes de um trânsito em julgado quando a matéria de 
fundo, a matéria do crédito já foi decidida em sede de repercussão geral 
de repetitivo? E agora, em sede de demanda repetitiva, que é o que está 
chegando aí mês que vem, com o CPC. O TRF 3ª Região já havia 
afastado isso. Não há que se aguardar trânsito em julgado para efetuar 
a compensação, pois não se vislumbra mais a possibilidade nesse 
aspecto. O que diz o 170-A?  Ele diz crédito, objeto de discussão 
judicial. Eu posso dizer que a discussão é objeto, que o crédito é objeto 
de discussão judicial, se o juiz é obrigado a observar decisões em 
repercussão geral e repetitivo? Ele tem até decisões engraçadas que o 
juiz fala assim, "olha eu não gosto, eu não concordo, mas eu tenho que 
me curvar".  

Então, ou seja, ele não há nenhum juízo, ele simplesmente aplica. 
Então, aquela situação não se aplica à norma. Bom, o TRF estava indo 
bem, só para o próprio STJ, por ironia do destino, em sede de repetitivo, 
também em sede de repetitivo – deixa ver se é essa.  

Aqui, chegou, teve uma fase que o STJ chegou a diminuir... Desculpa.  

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone]. 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Aqui é o contrário, exatamente. Aqui 
ele dizendo que, mesmo na hipótese de reconhecimento de 
inconstitucionalidade tem que aplicar o 170-A.  

Porém, olha, não há no STJ qualquer precedente que possa abonar a 
tese do referido acórdão. Quer dizer, a justificativa dele, quero dizer, 
nenhuma justificativa, né, porque está escrito, eu tenho que seguir. 
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Tecnicamente foi um acórdão muito fraco, apesar de ser da lista de 
repetitivo, mas o que é mais engraçado é que o próprio STJ-- 

Orador Não Identificado: Mas o repetitivo é o repetitivo? 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: É repetitivo. Sim, se vocês quiserem 
jogar aquele número, ele é em repetitivo.  

O próprio STJ, em outras situações, afirma que não pode ser 
desconsideradas as decisões do [ininteligível]. Ou seja, elas têm força, 
mas não têm força suficiente para afastar o 170-A. Bom, qual é a 
discussão? Em relação ao repetitivo, eu vou pegar o número e passo 
para vocês.  

Mas existe um repetitivo em que o STJ diz que o 170-A não se afasta 
mesmo se tratando de declaração de inconstitucionalidade. Ele não 
coloca que é repercussão geral e repetitivo, mas fala, mesmo nas 
hipóteses de declaração de inconstitucionalidade. Se é uma ADIN, que 
outra hipótese de declaração de inconstitucionalidade que tem o mesmo 
peso? Então o raciocínio é o mesmo.  

Aí, a ideia é: essa jurisprudência precisa ser revista a luz da 
Constituição, que mudou, que inseriu um princípio importante, que e o 
Princípio da Celeridade de [ininteligível], é um direito conferido aos 
contribuintes de agilizar. A partir do momento em que eu retardo um 
encontro de contas e forço isso com trânsito em julgado de uma matéria 
já julgada, eu estou ferindo essa garantia constitucional. E também 
uma questão de interpretação da própria restrição 170-A. Então, a 
gente tem que dar eficácia à decisão judicial. Por que que existe? Qual é 
a função dos instrumentos de repetitivo e repercussão geral, e agora 
recentemente, do representativo da controvérsia? Qual a função desses 
novos instrumentos? Senão acelerar, agilizar as questões sobre esse 
assunto.  

E se as questões sobre esse assunto levam em conta a compensação 
dos respectivos créditos, não faz sentido eu ganhar, o Supremo julgar 
rápido, e eu demorar dez anos para compensar. Não faz o mínimo 
sentido. Até porque, existem outros mecanismos processuais, que é a 
execução provisória. O fisco, ele não perde o direito, ele faz, você faz 
encontro de contas. Se você faz encontro de contas, ele tem cinco anos 
para homologar o procedimento. Ninguém perde, na verdade só ganha, 
né? E isso é um objeto do parecer da ABAT – que está no site da ABAT, 
se vocês tiverem curiosidade de olhar.  

Então, no meu entendimento, é o que eu trago à Mesa que é objeto, e eu 
agradeço pelo tema, é que de fato, apesar da jurisprudência 
comprovadamente não acolher isso, que reforçado agora pelo novo 
Código de Processo Civil, por essa nova tendência de se acelerar os 
procedimentos e garantir a celeridade processual, que é importante que 
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essa jurisprudência seja revista, que é possível ela ser revista por 
questões até, não estou dizendo que o art. 170-A é inconstitucional. 
Porque existe isso inclusive, é matéria de, também, de repercussão geral 
no Supremo. Analisar a constitucionalidade ou não. Não é esse o ponto.  

Minha questão é aceitar o 170-A, tal como ele está, mas a sua 
inaplicabilidade para as questões julgadas em repetitivo e repercussão 
geral. O novo CPC traz no art. 927, isso até foi discutido bastante, “os 
juízes dos Tribunais observarão”. Esse observarão, isso já, pelo menos 
em todas as palestras que participei, discuti com meus colegas, essa 
observação é norma imperativa. Os juízes observarão, eles têm que 
observar. Não cabe juízo de valor. Lógico que nas questões do Supremo 
e no repetitivo e repercussão geral. Então, é por aí.  

Obrigada, agradeço. Desculpe se falei demais. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você não está dispensada 
ainda não. A pergunta é: você não está questionando a 
constitucionalidade do art. 170-A, você está dizendo a inaplicabilidade 
nessas duas situações, não é? 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Três, até três. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Nas situações, em algumas 
situações, qual seria a figura jurídica que justificaria não aplicar uma 
norma que é constitucional?  

Essa pergunta que eu quero fazer. Evidentemente é uma pergunta 
teórica doutrinária, mas que cabe perfeitamente nessa Mesa.  

A segunda observação que eu queria, agora uma observação, uma 
lembrança, é que ontem o Supremo, mudando o seu entendimento, 
manifestou que o réu pode ser preso após condenação de segunda 
instância. 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Antes do trânsito. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: E aí ele fez uma ponderação 
entre, antes do trânsito, claro, ele fez uma ponderação entre a 
presunção de inocência, e a eficiência da justiça, da aplicação da 
justiça. Então, aí que é a aproximação com a situação que você está 
trazendo, embora as matérias sejam distintas, os objetos sejam 
distintos.  

A última coisa que eu queria colocar aqui para discussão é: a 
Constituição diz que é assegurada arrazoar a futura ação do processo. 
Qual seria a razoável no caso? Qual seria o prazo razoável?  
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Quer dizer, você tem, entrou com ação, você acha que já tem direito, 
porque que tem essa previsão, nessas situações que você está 
sustentando, tem essa visão que observarão. A rigor você está dizendo, 
não preciso com ação então. Aliás, o que a homologação, ou melhor, 
desculpa, a compensação conforme a jurisprudência antiga do STJ, 
mas não alterada, a compensação é uma, um ato que o contribuinte 
prática assumindo os respectivos riscos, uma vez que, na verdade, ela é 
parte do processo do procedimento de lançamento para homologação.  

O fisco pode concordar ou não concordar, aliás, se eu pagar em 
dinheiro ele também pode concordar ou não concordar. 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Exato. Tanto quanto. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, a rigor eu não 
preciso entrar em juízo para fazer a homologação. Quando eu entro em 
juízo, o art. 170-A diz: "é vedada a compensação mediante ao 
aproveitamento de tributo objeto de contestação judicial". Nós vamos 
entender objeto de discussão judicial, pelo sujeito passivo. Antes do 
trânsito em julgado, é vedado antes do trânsito em julgado da 
respectiva decisão judicial. O 170-A, colocando para a sua consideração 
e de todos aqui, o 170-A ele não está proibindo a contestação, ele está 
impedindo que essa compensação tenha, antes do trânsito em julgado, 
uma proteção judicial, no sentido de que o fisco não pode negar a 
homologação.  

Historicamente essa foi a razão para o 170-A, né, porque o 170-A surgiu 
em virtude do quê? Se impetrava o mandado de segurança, o juiz dava 
liminar, você tomava o crédito, a repartição era obrigada a reconhecer o 
crédito da operação, e você depois, ficava futuramente sujeito à 
cassação da liminar, como aconteceu no chamado indústria das 
liminares.  

Então, dentro desse contexto todo volto à primeira pergunta, como 
figura que assegura, que assegura a sustentação do afastamento de um 
dispositivo, que nós estamos chegando à conclusão, você mesmo 
colocou, não é inconstitucional, pelo menos até o Supremo decidir. 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Não é essa a discussão. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então estão partindo, se 
claro, acabou a discussão.  

Partindo do pressuposto que ele existe, qual é a figura jurídica que 
justifica, nesse caso, não se aplicar? Não estou nem discordando da sua 
colocação quanto à nesses casos eu não preciso esperar, mas qual é a 
figura jurídica? 
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Sra. Valdirene Lopes Franhani: A norma que o professor acabou de ler 
é contestação judicial.  

O que é uma contestação judicial? Pressupõe uma lide em juízo. Se eu 
tenho, vamos partir de uma hipótese melhor do mundo, se eu tenho 
uma decisão dada em repercussão geral, transitada em julgado que 
também esteja, como já existe uma lista da Procuradoria onde ela até, 
não está autorizada a recorrer, qual é a lide? Qual é a lide se o meu 
opositor é a Procuradoria da Fazenda Pública?  

Essa norma não se aplica porque não é essa a situação, só por isso. A 
situação se aplica com uma tese, que se a tese está em contestação, e aí 
vai vamos analisar friamente a norma, se é uma norma que está lá em 
repercussão e ainda não foi julgada, aguarda embargos de declaração, a 
Fazenda ainda questiona. Então ela não existe. A contestação, ela não 
existe ou ela existe? A questão aqui é que o núcleo do artigo, 
contestação judicial. É aí a questão, você vai dizer, mas é o direito do 
contribuinte versus o direito maior da repercussão geral. A gente vai 
entrar em uma processual do alcance da norma, porque tem a minha 
ação própria e tem aquela ação que foi interposta com o efeito 
[ininteligível] ou não.  

Mas a bem da verdade, quando o artigo diz observarão, e aí eu volto no 
segundo artigo do Código, a gente tem que dar aí os descontos, a gente 
tem que colocar na balança. E eu acho que a gente não pode ignorar 
isso. E como eu disse, não é, quando o judiciário, ele afasta, então na 
minha cabeça, que é singela [ininteligível], e é por isso que eu trago em 
discussão, estar trazendo mais argumentos técnicos. O juiz pode, para 
poder geral de cautela, afastar norma, como sempre, sujeito a alterar a 
homologação. Então(F), como qualquer outra providência liminar ou 
preliminar, ou em sede de tutela antecipada dado em quaisquer outras 
situações processuais, que nem tudo num processo se aguarda ao 
trânsito em julgado, porque senão, o processo não tem efetividade. 
Então, é possível ele não negar a norma, pelos mesmos motivos da 
norma, ele também não dizer que aquela compensação estingue o 
crédito tributário, também ele não vai dizer isso, ele simplesmente vai 
dizer, o crédito é passível de compensação, até porque, ele não é mais 
objeto de compensação. O Supremo já falou isso, e eu estou obrigado a 
aplicar. Caberá à administração, dentro do poder de fiscalização, como 
isso existe em todas as despesas, dentro do prazo decadencial, ou 
dentro da sua administração, controlar isso. Se esse prazo começa a 
partir da minha liminar do ato ou depois do trâmite, aí é outra 
discussão, vamos discutir quando começa ou quando termina a 
prescrição ou decadência, mas o ato, o exercício da compensação que 
seria "uma espécie de execução provisória" é possível.  

O que eu digo é o seguinte: afastar mediante uma execução provisória, 
não uma decisão extinga o crédito tributário como a compensação tem 
esse condão. 
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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Olha, eu queria dizer que 
eu fiz o destaque da palavra contestação judicial, porque é uma 
expressão infeliz utilizada pelo legislador. Aliás o legislador da Lei 
Complementar 104, cujo nome todos nós conhecemos, que não é 
jurista, esse legislador, ele usou uma expressão infeliz.  

Mas eu não quero basear a interpretação e a discussão que nós já 
estamos tendo aqui, na literalidade, especialmente dessa palavra. 
Porque eu posso dizer: não, se a Fazenda está contestando a minha 
ação, eu propus a ação e a Fazenda está contestando, ou se ela que 
propôs a ação e eu estou contestando. Existe uma contestação judicial, 
então eu acho que o problema-- 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Existe uma ação em curso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Outra questão importante é 
que o 170 não se refere à mandado de segurança necessariamente. 
Visou a indústria das liminares. Mas não, ele se refere à ação judicial 
em geral.  

Pela ordem aqui, Bianco, Bruno e Carlos. 

Orador Não Identificado: Eu pedi também. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ah, eu não tinha visto. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu vou abrir mão. O que eu ia dizer a 
Valdirene acabou de falar. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ela falou muita coisa. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu tinha pedido a palavra antes da 
Valdirene, mas eu ia dizer exatamente isso.  

Eu acho bastante razoável a gente sustentar aqui uma interpretação 
ampla desse termo contestação judicial, e deixar de aplicar esse 
dispositivo numa situação em que o contribuinte ingressou com uma 
ação judicial num momento em que havia dúvida sobre a existência ou 
não do direito. No curso da ação judicial, o Supremo, o STJ se 
manifesta em caráter definitivo sobre a existência daquele direito.  

Então, eu acho perfeitamente razoável, supor que numa situação como 
essa, não há mais contestação judicial sobre a existência ou não 
daquele direito. Há uma decisão definitiva dizendo que há o direito. 
Então, nesse momento, afasta-se a aplicação desse dispositivo – é 
possível haver um pedir de compensação que, aliás, a Valdirene colocou 
muito bem. O que o Judiciário vai dizer é sobre a existência do direito, 
depois, no âmbito administrativo, vai se verificar se o sujeito pagou ou 
não pagou, se ele preencheu Darf, não preencheu, preencheu 
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o [ininteligível] de contas, não preencheu – mas aí, no âmbito 
administrativo. Mas no âmbito do judiciário, a existência do direito 
já [ininteligível] reconhecida como tal, então acho perfeitamente possível 
afastar a aplicação do 170-A. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Nós precisamos extinguir 
algumas situações, não é? Uma situação em que a ação já está em 
curso, vem a repercussão geral, ou algo que eu, já existe a repercussão 
e eu não sei nem porque eu entrei em juízo, mas eu entrei.  

Pode haver uma situação em que eu sim, esteja discutindo valor da 
compensação dessa ação, aí não seria bem o contexto dentro do qual 
nós estamos discutindo aqui.  

Bruno. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Bom dia. Eu acho, eu vou sugerir a gente 
rebuscar a discussão. Concordando com o João e a Valdirene, eu só vou 
rebuscar o que eles disseram.  

O subsídio teórico para não aplicação do art. 170-A nesse caso, eu 
estou falando da teoria, depois, a aplicação dessa teoria no caso 
concreto eu tenho dúvidas também, por algumas ponderações. Mas 
seria redução teleológica. Então, nós temos aqui uma norma cuja 
teleologia é evitar a indústria das liminares, e impedir a concessão de 
uma liminar numa situação em que ainda há controvérsias sobre a 
existência ou não daquele direito. E no caso em que há repetitivo, não 
há essa discussão. Há uma enorme tendência de que o direito seja 
reconhecido por parte do contribuinte. Então, neste caso concreto, a 
teleologia da norma não se aplicaria a ela. E o que seria a redução 
teleológica? Seria a redução do alcance de uma norma geral a uma 
situação: deixar de aplicar uma norma geral cuja a abrangência é muito 
grande, numa situação em que a teleologia dela vai contra ela mesmo. 
Então, é o que a gente tem sustentado entrava na incorporação, e pode 
ser sustentada aqui também. Resta saber, por outro lado, se aqui é 
realmente esse o caso.  

O que chamou muito a minha atenção, agora já entrando no caso 
concreto, é o fato de realmente não ser mais necessário ajuizar uma 
ação judicial para você fazer compensação. Então, quando você já tem 
uma opção de não entrar em juízo para fazer a compensação, você tem 
a outra alternativa a implementar, ao invés de entrar com ação judicial, 
e não sei se seria o caso então de aplicar. Mas teoricamente, só para 
colocar no debate, eu defenderia aqui uma aplicação de redução 
teleológica.  

Um outro caminho que pode ser levado, e que também não exclui a 
redução teleológica, é a razoabilidade. O Bianco até falou de razoável 
aqui, e eu acho que um dos acepções lá da razoabilidade é justamente 
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essa, deixar de aplicar uma norma na literalidade, quando no contexto 
ela não tem cabimento. Então, só para colocar isso. Um subsídio teórico 
que eu colocaria, rebuscando a discussão, é razoabilidade e redução 
teleológica. 

Sr. Carlos Augusto Daniel Neto:  Bom, também pegando o gancho do 
que o Bruno falou, o subsídio teórico para a não aplicação do 170-A, o 
Professor Mariz vai lembrar que a gente, conversando sobre o tema da 
minha tese de doutorado, eu falei que era sobre derrotabilidade de 
regras tributárias. É exatamente o caso, é uma situação típica de 
derrotabilidade. E eu não falo nem nos casos que haja repetitivo. Eu 
diria uma hipótese até mais, vamos dizer assim, controversa, que seria 
de uma decisão plenária, sem força normativo formal para as outras 
instâncias, que declarasse possível a compensação de um determinado 
crédito, como isso afetaria créditos semelhantes que tivessem sido 
discutidos. Me parece que vai muito no caminho que o Professor Bianco 
e o Bruno falou, falaram, de razoabilidade. Por quê? Porque você vai 
estar no caso concreto afastando a eficácia daquela norma. De que 
forma? Um sistema em que você tem as normas positivadas no texto, 
nós temos formulações literais dessa norma que vinculam de certa 
forma. Isso é a base do formalismo de Schauer, e que vem sendo 
desenvolvido desde a década de 1990.  

Quando nós temos isso, acontece o que o Bruno falou, você tem, pode 
acontecer situações de sobre a inclusão ou de sub inclusão, que é 
quando essa literalidade, a formulação literal da norma, vai além ou fica 
aquém da intenção dessa norma. O que acontece quando você tem o 
caso de sobre a inclusão, que é o que ele falou, ele falou em redução 
teleológica, eu diria, eu não sei se iria bem para uma redução 
teleológica, porque me parece ser a redução teleológica mais um 
argumento de controle do conteúdo de forma geral, ou seja, você faz 
uma geral do controle da norma que poderia ser, por exemplo, uma 
declaração de constitucionalidade sem redução de texto pelo STF, como 
é no caso concreto, me parece que o que há é uma declaração de 
inconstitucionalidade no caso concreto, que é um pouco diferente, que é 
mais ligada à razoabilidade, porque leva em consideração elementos do 
caso concreto, como o HC 126.292, que foi o julgado ontem pelo STF. 

 Quando a Valdirene estava falando, eu comentei com ele, é um passo 
até esse HC ser utilizado como fundamento para a compensação ser 
autorizada após a decisão de segunda instância. E me parece que no 
HC o fundamento foi justamente esse: as questões fáticas estavam 
exauridas e a culpabilidade estava devidamente provada. Não se 
revisitaria provas e não haveria condições de se alterar a culpabilidade 
do réu nas instâncias superiores. [ininteligível] se discuti questões de 
leis ligadas à dosimetria da pena e etc., mas a culpabilidade não seria 
mais discutida. Ou seja, naquele caso concreto, e aí é importante 
também a gente fugir da ideia de generalizar, com a decisão do HC de 
ontem, para todos os casos, como o afastamento da presunção de 
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inocência, foi dado num caso concreto. Houve um afastamento no caso 
concreto, feita a partir de uma ponderação, e é o que me parece ser o 
caso também, da compensação. Por exemplo, na situação em que não 
haja uma decisão de repetitivo ou de repercussão geral. Em que haja 
apenas a decisão consolidada do STF, ainda que não tenha sido julgada 
na sistemática do repetitivo da repercussão geral. Basta que se 
demonstre que a ida aos tribunais superiores não têm condão de gerar – 
ah, está comprovado o crédito – mas a ser discutido o montante desse 
crédito ou algum outro aspecto jurídico e não fático relativo à fluição(F) 
desse crédito, nesse caso me parece ser possível afastar, criar-se uma 
exceção implícita ao 170-A, justamente para possibilitar essa 
compensação após a decisão de segunda instância, não me parece que 
seja verdade.  

Mas voltando novamente com o instrumento teórico, parece que a 
terminologia técnica é a derrotabilidade, que é você afastar a eficácia de 
uma norma, a partir da criação de uma exceção implícita para ela no 
caso concreto.  

Obrigado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Obrigado Carlos. Aproveito 
geral e meu também, qual é o HC? Cento e? 

Sr. Carlos Augusto Daniel Neto: HC 126.292. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fernando Zilveti. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, eu ouvi atentamente aí tudo que foi 
dito e fiquei bem contente pelo meu amigo João falando de correção, 
razoabilidade. O ano começa bem, né? O mundo é bom, Sebastião.  

Então, o que me preocupou realmente, como a gente vai achar essa 
aplicação, porque realmente eu fiquei um pouco arrepiado quando eu 
vejo uma corte constitucional relativizando a presunção da inocência. 
Porque, quando é para alguém que merece, todo mundo aplaude, mas 
quando é alguém que não merece, fica delicado. Nessa questão de 
concretização de princípios, é uma discussão que é bem interessante 
até fascinante. Porque você tem dois princípios, a eficiência, que é o que 
a gente pode até [ininteligível] da reflexão sobre a eficiência do 
judiciário, que todos nós sofremos com ela, e a outra é a segurança 
jurídica. Você tem dois, dois princípios, né? Segurança jurídica que é 
justamente você ter a certeza sobre o direito, e para isso você ter o 
devido processo legal, a coisa julgada. São instrumentos de segurança 
jurídica para o contribuinte.  

O mau passo aí, está naquele art. 170-A, como o Ricardo bem disse, foi 
feito por um não jurista. Quando ele coloca esse ‘bode na sala’, que você 
não pode ter compensação seja objeto de contestação judicial pelo 
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sujeito passivo, está antes do trânsito em julgado, naquele contribuinte, 
naquele caso concreto. Então, é um incidente de constitucionalidade, 
um sistema difuso, não é concentrado. Aí claro, mudou o código, 
mudou o direito, trouxe toda a discussão que eu acho muito 
interessante da repercussão geral, ou recurso repetitivo, que determina 
inclusive, que a Fazenda não lance a cobrança, não avance na cobrança 
desse tributo, e você fica do lado de cá com uma proibição, que 
considerando a constitucional, que é do nosso pressuposto, você teria 
que não aplicar, concordo, é não aplicação.  

Mas não aplicação sob que argumento? Redução teleológica, também 
concordo que não é o caso. Eu não vejo que a gente consiga por aí. Se 
você ponderar se fala, então eu não aplico porque eu estou do lado da 
eficiência, né? Mas e aí eu não, eu simplesmente compenso? 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Diante ordem. O juiz no próprio dado 
caso. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Então eu teria que ter [ininteligível]? 
Agora como é que eu vou chegar. Com que argumento jurídico, eu 
imagino que seja claro, judicialmente. Eu vou, eu tenho um processo-- 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: No caso. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: No caso concreto, não tem trânsito em 
julgado. Não estou discutindo. Pode ter sentença de primeira instância 
ou não, mas eu tenho um caso e eu alego-- 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Um fato novo, essa situação. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Um fato novo, justamente, um recurso 
repetitivo, ou a repercussão geral que até acho mais legal. A 
repercussão geral, ela faz com que.... a repercussão acabou a conversa. 
Então, não... Eu peço o quê? Eu peço que ele não aplique o 170-A? 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Que não é o caso, não é a situação. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Mas aí ele vai declarar o quê? Ele vai 
declarar, então, aí eu tenho o direito, aí de novo, eu tenho o direito de 
compensar? Porque eu não, sendo que esse direito está lá sujeito a... Eu 
não consigo, eu não consigo ver ainda a embocadura disso. Embora eu 
me simpatize muito, eu estou muito simpático a tese, mas eu fico um 
pouco desconfortável, vamos dizer assim, do ponto de vista jurídico 
tributário. Eu não estou, só essa indagação para ver como a gente 
consegue viabilizar isso. 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Processual. 
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Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Processualmente falando. Do ponto de 
vista constitucional eu até acho interessante, porque realmente é uma 
concretização. Dos dois princípios, eu vejo qual que é a mais 
interessante naquela momento e aplico, mas quem pode fazer isso? 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: O juiz tem poder geral de cautela(F). 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Sim, mas nessa fase processual 
preliminar, já considerando a repercussão geral. Essa é a proposta. 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Ele tem verossimilhança da negação, 
ele tem [ininteligível], ele tem mecanismos processuais 
para [ininteligível]. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Olha, vamos por ordem 
também. Não só pelo microfone, mas-- 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Tá, desculpa. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Duas pessoas esperando 
ansiosamente a palavra. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Indagação [ininteligível]. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alexandre, Alexandre está 
bravo aí. 

Sr. Alexandre: Vamos começar o ano numa boa, né, Professor? 
Teoricamente, eu acho que nas ações de controle concentrado, não só 
de repercussão geral, não há necessidade de ação judicial, né? 
Concordo com a Mesa: para que entrar com uma ação judicial se o 
controle concentrado ou uma repercussão geral já disse que eu 
[ininteligível]? O repetitivo ainda podemos, ah, o fisco vai dizer, se a 
União tiver um recurso extraordinária está em contestação. Então, o 
170-A se aplica de qualquer forma. A Receita Federal, mesmo que eu 
tenha uma liminar, vai ficar pendente, e aí que eu trago a questão.  

Psicologicamente, o que o cliente quer, o que o contribuinte quer é 
segurança, por isso que ele vai propor uma ação judicial, não a pré-
compensação administrativa que traz o dinheiro imediatamente para o 
caixa. Então ele quer ter segurança. O que a gente vê hoje que as 
compensações deram muitos problemas desde que foi criada, e acho 
que todos nós aqui, os advogados que estão há mais tempo nisso, já 
estão até desiludidos com a compensação quando não há uma questão 
muito clara, ou se a empresa não está em grandes necessidades, hoje 
todos estão, mas se não está. E aí eu tenho dois casos concretos agora 
recentes, trazer para a Mesa, que a Valdirene disse, a própria 
procuradoria não tem mais contestado.  



 19

Eu tenho duas ações, repercussão geral, o cliente falou, não, eu quero 
só, não adianta dizer, depois vem aqui o fisco, glosa, não tem o CND, dá 
uma peninha lá, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, tem que 
levar documento, fica fiscalizando. Eu não quero saber disso. Isso é a 
prática das empresas, dos contadores principalmente e dos diretores 
financeiros. Porque o sócio majoritário quer ver lucro, mas quem está 
ali no dia a dia, quem mexe com isso, não quer ter problema também, 
quer dormir sossegado etc. etc. etc., pelos problemas que já houveram. 
Até processos criminais, né, quase todo o tipo de retaliação. Então, o 
fisco, se eu entrar com mandado de segurança, posso até pedir a 
liminar com esse princípio que é efetivo, repercussão geral. Apesar de 
que a lei que diz da repercussão geral é ordinário e o do Código 
Tributário é complementar, tem esse problema de hierarquia. O juiz não 
poderia se contrapor com outra lei dizendo, talvez pelas hierarquias das 
leis, não pode afastar uma lei superior por uma lei inferior. 
[ininteligível] pela repercussão geral, ou pela ação de controle 
concentrado, Supremo disse, vale para todo mundo. É lei ordinária que 
diz isso, apesar do Supremo aplicar, né?  

Então, na verdade Valdirene, hoje o fisco, você entra com um mandado 
de segurança, o juízes têm concordado com o pedido. Eu tive duas 
repetições em [ininteligível], já concordou, já está liquidando em seis 
meses, já está na execução de sentença. Quer dizer, então, se o 
mandado de segurança pode ter a liminar, você vai entrar? Vai. Você 
vai, vai ficar com o fisco? Não vai, talvez não homologue, porque ele vai 
dizer que não tem o trânsito em julgado. Mas se o fisco concorda, o 
procurador vem e diz, concordo, em seis, em menos de um ano você tem 
o trânsito em julgado com o título executivo. Essa é na prática, eu vejo 
isso. 

Sr. Luís Flávio Neto: Bom, Luís Flávio. O Alexandre tocou na distinção 
das fontes do direito. O art. 146 da Constituição Federal vem e diz que 
cabe a Lei Complementar dispor sobre as formas de distinção do crédito 
tributário. O CTN vem e estabelece lá uma lista de formas de distinção 
do crédito tributário e diz pagamento, compensação. E no art. 170, ele 
diz: olha, a compensação vai depender de lei específica de cada ente 
federado. E o 170-A vem e diz: olha, mas não poderá ser concedida 
liminar para a compensação do crédito tributário, porque se exige uma 
decisão transitada em julgado. A razão desse 170-A, ele é, ele foi dito 
aqui muitas vezes, tem a ver com o valor da segurança jurídica, da 
estabilização do direito, né? Então, se uma liminar autoriza uma 
compensação, essa compensação ela é realizada.  

A autoridade fiscal, ela não pode contestar um direito, ela vai poder 
contestar o valor que foi apurado, alguns procedimentos adotados, mas 
o direito em si ele não pode contestar. Passados cinco anos em que essa 
compensação foi feita, há uma homologação tácita, caso não haja, 
enfim, uma outra decisão. Ou então, caso não seja homologado, o 
contribuinte pode apresentar manifestação de conformidade, mas nada 
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disso em razão da questão discutida na liminar. A liminar enquanto ela 
estiver viva, ela não pode ser discutida naturalmente pela autoridade 
administrativa. E aí vem esse dispositivo e diz, olha, não pode conceder 
liminar, porque se depois de sete anos, oito anos, a liminar for cassada, 
enfim, o crédito foi extinto e a autoridade fiscal não poderá mais 
contestar isso.  

E aí, me parece que há um tempero bastante coerente para essa norma 
do 170-A que fala: olha, coloca uma vírgula após o final do 170-A para 
dizer, salvo quando essa segurança jurídica, essa estabilização do 
direito já existia, quando houver, aqui que nós estamos trazendo, 
decisão e repercussão geral e em repetitivos e tudo mais. Então, há aqui 
um tempero na norma. E eu me lembro que o TRF 3, na época do 
julgamento do art. 3º, na Lei 9.718, diz: olha, inclusive a majoração da 
base de cálculo da Cofins, eu vou aqui flexibilizar o 170-A. Mas espera 
aí, não tem repercussão geral, não tem Súmula, não tem nada disso. É, 
mas não vai mudar, eu flexibilizo. E aí, naquele momento surgiu essa 
discussão, bom, mas o que tempera essa norma?  

Eu estou dizendo tudo isso, eu comecei pelas fontes do direito, porque 
eu quero talvez, trazer aqui um ponto à discussão a Mesa de Debate, 
porque o contribuinte, ele, com muita razão diz: olha, a compensação e 
pagamento é uma forma de extinção do crédito tributário. Isto está lá 
na lista. Só que agora eu quero olhar para outro lado. Quando o Estado, 
ele deve algo ao contribuinte, e há uma decisão judicial que determina 
que ele pague, ele faz por precatório, a não ser que seja um débito de 
pequeno valor, ele paga por RPV, Requisitório de Pequeno Valor. E o art. 
100 da Constituição Federal é expresso ao dizer o seguinte: “é vedado o 
pagamento de precatório ou mesmo de RPV antes do trânsito em 
julgado”. Não existe a realização desse pagamento antes que haja o 
trânsito em julgado. Não existe a execução provisória de precatório.  

Então, trazendo essa questão à discussão, essa ponderação, se eu estou 
falando de duas formas de extinção de um crédito do Estado perante o 
contribuinte. Se eu estou falando que eu tenho um, que é o precatório, 
que exige o trânsito em julgado, como que eu consigo flexibilizar uma 
norma do CTN que tem, que foi regido pelo legislador competente 
conforme o art. 146 da Constituição Federal, tendo em vista esse 
contexto normativo todo? Um tempero para essa discussão. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Obrigado. Brandão, 
finalmente. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Sobrou pouca coisa, né, mas de 
qualquer maneira é o seguinte.  

É, nós temos assim, vou dizer, realmente, houve uma evolução favorável 
à todos nós nesses últimos, digamos 15 anos, né? Porque nos 
primórdios da compensação em 1993, embora o direito fosse, certo, 



 21

tivesse um problema o caso típico da Cofins, meio e tal, mas havia 
outras questões paralelas que levaram você ao judiciário, por exemplo, 
correção monetária, juros. 

Orador Não Identificado: A prescrição. 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Mesma espécie. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não havia a prescrição dos cinco e dez 
anos. Hoje em dia tá tudo resolvido: é cinco anos, juros tá cotado no 
pagamento. 

Orador Não Identificado: Taxa Selic. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Taxa Selic e tal. Essa parte acessória 
está resolvida. Então, se você tem um Darf pago e está ciente do seu 
direito, eu não fico nem preocupado com a posição do Plenário, porque 
o Plenário do Supremo já mudou várias vezes, né? Tivemos o caso da 
alíquota zero que levou muita gente à falência, do crédito. Foi fazendo, 
porque-- 

Orador Não Identificado: Foi compensando, né? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: E ele mudou, né, então, ficou 
complicado. Mesmo agora o STJ mudou o repetitivo dele com relação a 
uma circulação, então... 

Orador Não Identificado: Qual? 

Orador Não Identificado:  [pronunciamento fora do microfone]. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É ajudou, a questão do IPI sobre a 
incidência do IPI para... O Supremo mudou o IPI na compra do 
particular, quer dizer, não é bem assim que, né?  

Mas de qualquer maneira, a compensação é sempre um risco, e hoje é 
assim. Se você tem um Darf e você tem um repetitivo ou tem uma 
repercussão geral, se você, na repercussão geral está livre desse 
processo de modulação que é inferno, essa questão da modulação, que 
até impede que você vá ao judiciário para, depois, para pedir a petição, 
né, tem um negócio assim, mas tudo bem. A questão é que tem vários 
casos que já foram decididos em repercussão geral e ainda não foram 
modulados e estão aqui sobrestados no TRF, você entra com petição, 
mostra aguardando, aguardando a modulação, vai, não tem o trânsito 
em julgado. Eu tenho opção de desistir da ação, não é? Mas aí eu perco 
todos esses anos que eu tive que a prescrição se interrompeu na própria 
conjuntura. Bom, posso trabalhar, falar, vale mais a pena eu desistir 
daqueles, daquela questão do tempo, e simplesmente dizer que não tem 
o trânsito em julgado, pegar meus Darfs, fazer cálculo, porque a própria 
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administração admite juros Selic na petição, não é? Na restituição. Não 
tem problema nenhum quanto a isso. O 170-A, ele ficou reduzido 
realmente, àqueles casos que você precisa de uma decisão judicial. Não 
digo esse caso que teve aí, porque até falta de legitimidade para você ir 
a juízo, né? 

Orador Não Identificado: Qual? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Ah, o caso que já está resolvido por 
repetição geral, por súmula vinculante. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não tem interesse de agir. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não tem interesse de agir. Você vai cair 
fora. Não tem interesse, já-- 

[falas sobrepostas]. 

Orador Não Identificado: Não, é que a isenção de custo da União. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Ok, ok. Então, o art. 170-A, hoje em 
dia, ele tem aplicação, tem os casos pendentes, mas, e não tem jeito de 
você chegar como diz o Fernando, e fazer um pedido de tutela que pode 
ser feito a qualquer tempo, porque a tutela é uma liminar, e se a liminar 
é vedada, não é? Fazer crédito por liminar, não tem jeito. Infelizmente 
esses casos pendentes, não sei se vai ser possível pelo novo CPC fazer 
alguma forma de o Tribunal, aqui, principalmente a Terceira, ou 
qualquer outra, reverter isso. Ou desiste da ação, né, você tem, mas se 
uma ação que entrou há quinze anos você não vai desistir, porque então 
você vai ser perder toda aquela condição da ação.  

E muito cuidado com esse HC de ontem, viu, porque ele também serve 
de execução fiscal, né, porque num dado momento, transita em julgado 
aqui no TJ, o Tribunal, muito [ininteligível] ao STJ para discutir essa 
regra da... Porque, na verdade, o recurso especial e o recurso 
estatutário, ele já era produzido sem efeito devolutivo, sem efeito 
suspensivo, quer dizer então, está aqui a execução, mas sempre via, 
não, precisa o trânsito em julgado. A Fazenda recorria. Para o crime é 
claro, sempre houve uma coisa mais assim, aberta porque é a liberdade 
da pessoa, então, na dúvida deixa ele solto ainda até o Supremo 
Tribunal Federal e aí vem a prescrição e... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok, Carlos, pediu a palavra 
novamente. Você está com microfone? 

Sr. Carlos Augusto Daniel Neto: Rapidamente, só para fechar mais ou 
menos o estava falado antes, as vistas do que o Professor Zilveti e o 
Professor Luís Flávio falaram.  
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O Flávio falou em tempero, a norma, eu diria que esse tempero é Sazón, 
porque é com muito amor que você tem que temperar as normas, e 
assim, o Professor Zilveti falou que está um pouco receoso com esse 
afastamento da eficácia da norma nos casos.  

Eu vejo por outro lado. Eu acho que não deveria causar espécie à nós, 
você afastar a eficácia da norma diante de certos casos concretos, 
porque isso é absolutamente comum na prática, diria na prática não só 
judicial, como também, administrativa brasileira. Desde os casos, por 
exemplo, uma série de casos que houve entre 1999 e 2001 de exclusão 
do Simples que foram revertidas, porque se considerou irrazoáveis a 
exclusão de importações. Teve aquele caso bem famoso que o Prof. 
Humberto Ávila gosta de citar dos pés de sofá, tem outro material que 
não existia ou similar de qualidade no Brasil, no caso do, isto a gente 
julgou inclusive, há duas ou três semanas atrás, lá na nossa Turma no 
CARF, um caso de [ininteligível] suspensão, em que ficou ainda com a 
parte da matéria prima que veio para o Brasil, aqui ainda, não foi tudo 
exportado de volta, mas não se cobrou o tributo porque era quantidade 
pequena em relação ao valor, a totalidade do material que foi enviado, 
até outros casos semelhantes em outras esferas, como o cara que teve 
relação sexual com a menor de 14 anos mas que, ah, se considerou que 
ela era grande corpulenta etc. para não aplicar pena. Todos os casos de 
princípio, a bagatela no direito penal, o afastamento [ininteligível] 
quando aplicado também ao direito tributário. Quando se aplica o 
mínimo existencial em questões tributárias nas incidências de normas 
tributários.  

Então assim, todos esses casos, são casos em que o caso concreto, a 
força normativa dos fatos que vai lá de Jellinek, lá no começo do século 
XX, já falava da força normativa dos fatos. A força normativa dos fatos, 
ela modula a formulação final da norma, justamente temperando ela, 
criando exceções implícitas para aquela norma, de acordo com a 
teleologia dela, com a razoabilidade, com a razão prática geral. Então, 
não, acho que não deveria causar tanta espécie para gente, esse 
tempero que o Luiz Flávio propõe que seja colocado na formulação fria e 
literal, vamos dizer assim, da norma. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Nós vamos colocar 
o tempero com ‘grânulo sales’. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu não estou surpreso não, só para 
esclarecer, não sou surpreso aos créditos, e tudo o mais. Não é bem por 
aí.  

Me preocupa a questão, me preocupa. Porque é uma questão 
constitucional, é uma questão processual, é uma questão de direito do 
contribuinte. Me preocupa em encontrar uma razão que o juiz possa 
julgar no meu caso, e eu possa pleitear de forma que não gere uma 
discussão eterna, né, uma discussão epistemológica, filosófica, ou de 
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até introdução ao direito, mas por outro lado não há como a gente não 
discutir isso. Afastar a eficácia da norma, ok, quer dizer, como eu vou 
afastar a eficácia da norma? Com mandado de segurança? Porque eu 
estou discutindo um assunto. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fui abrir a boca de 
admiração. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Então, me preocupou essa questão, eu 
estou preocupado, porque olha, eu tenho, eu entrei com mandado de 
segurança para discutir um determinado tributo, no meio dessa 
discussão vem uma repercussão geral, repetitivo, ok, até vejo então, 
posso pedir um pedido incidental, eu posso alertar o [ininteligível] para 
esse fato, e com base nesse meu alerta, ele simplesmente entende que a 
norma é ineficaz? Muda, muda o objeto da ação? Ou talvez, até há uma 
perda de objeto. Quando se está numa ação de despejo e o inquilino 
entrega a chave, certo? Então, há uma perda de objeto, mas a ação 
continua, claro, julgo extinta, tem com bens, tem apuração de créditos 
oriundo da relação provocatícia(F). Será que é esse o caso? Aí fica mais 
simples, né? Essa, esse aí mais na linha da [ininteligível] Valdirene, esse 
meio não considero que não aplica mais no art. 170-A, porque ficou 
prejudicado com a decisão em recurso repetitivo. Ponto.  

Aí parece que é mais tranquila a conclusão. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu comentei no começo 
aqui, eu perguntei qual era a figura jurídica que justificaria essa 
colocação que a Valdirene está pleiteando aqui. Parece que houve um 
consenso quanto a procedência do que você manifestou aqui. Todo 
mundo falou em redução teleológica, o Carlos Daniel falou em 
derrotabilidade e o Fernando, várias vezes aqui, se referiu à ineficácia 
da norma, né? Ninguém falou em funcionalidade da norma. Até 
porque... – Você quer falar? A constitucionalidade é ferida no momento 
em que a norma é promulgada, e nós estamos verificando que fatos 
posteriores ou legislação posterior tomou essa norma pelo menos de 
aplicação discutível.  

Eu desde o começo estou pensando numa figura aqui que ninguém 
mencionou. Eu, não estou discordando nem com o Carlos, nem do 
Bruno, e nem, muito menos do Fernando, porque é a questão 
exatamente da eficácia. A norma, ela pode ser constitucional, não ter 
sido formalmente revogada. Não estou nem entrando num detalhe se a 
revogação é tácita ou expressa. Ela não foi revogada, mas ela pode ter 
perdido a eficácia. E aí, se não me engano, o Professor Reale 
mencionava muito a perda da eficácia da norma. E há uma teoria muito 
interessante chamada envelhecimento das normas, quer dizer, a norma 
ficou velha no momento presente, em função das circunstâncias do 
momento presente que não existia no momento da sua edição, né?  
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Algumas vezes você pode recuperar a eficácia da norma em função das 
aplicações dos princípios, da interpretação teleológica. Por exemplo, o 
Professor falava em livro. Tendência, aliás, tendência quando se fala 
sobre um livro é isso aqui, mas o livro é o que está aqui dentro. Mas o 
que está aqui dentro é o que está aqui, apenas é o meio que é diferente. 
Então, o livro da Constituição ficou velho, mas eu posso rejuvenescê-lo 
teleologicamente. Aqui nós estamos numa situação em que eu não 
consigo a rejuvenescer a norma, a não ser me chocando com outras 
normas igualmente vigentes e válidas. Então, nós temos uma perda de 
eficácia, é uma derrotabilidade. Eu vou interpretar como redução 
teleológica, mas eu vou chegar à conclusão de que ela perdeu a eficácia, 
né? Como você tem falado aqui várias vezes. E essa teoria do 
envelhecimento das normas, da norma é muito interessante.  

Novamente eu vou dizer que, talvez eu esteja enganado, mas o exemplo 
do Professor Reale é [ininteligível] a zoneamento. Há uma certa 
proibição pela lei do zoneamento de em determinada via existir 
comércio. Passasse os anos e, por alguma razão que não me vem ao 
caso, você vai lá só tem comércio. Aí, um novo comerciante quer se 
instalar naquela via a prefeitura vem e nega. Mas a norma está em 
vigor, a norma é constitucional, mas era para ter eficácia perante a 
realidade e você não... É mais discutível até, será que o certo nesse caso 
seria fechar todas as outras lojas do que impedir uma nova loja? No 
nosso caso não, porque aí há uma norma realmente que se choca 
violentamente com a implicação do 170-A na sua, pelo menos 
literalidade.  

Então eu sugiro que você pense um pouquinho também nessa questão 
do envelhecimento, da perda da eficácia. 

Orador Não Identificado: É preciso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Há? 

Orador Não Identificado: Também eu acho. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Agora, sobre o ponto de 
vista processual, evidentemente que eu posso pedir ao juiz, olha, 
perdeu o objeto. Mas aí já é procedimento, né? 

Orador Não Identificado: É a modulação. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Perdeu o objeto mas o juiz 
tem que declarar. Ele tem que extinguir o feito. Como o Fernando 
mencionou, e as consequências de extinção do feito?  

Pela ordem. Você pediu primeiro. Depois ele. E o Bruno, novamente. 
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Orador Não Identificado: Eu só, né, Brandão, para ser pensado, não 
há nenhuma norma que diga, que no caso de repercussão geral, 
repetitiva eu não tenha, eu perca o direito de ação, pelo contrário, o 
sistema processual está todo no sentido, eu tenho que ter um juiz que 
declare, que observe se eu tenho um juiz que tem que observar que tem 
ação. Então, todo o sistema, e aí no caso de que a União reconheça, o 
Procurador da Fazenda reconheça o pedido, os honorários são 
isentados. Então, não há perda, não há falta de interesse, esse é o 
ponto interessante, portanto, o que foi dito, o juiz tem que observar. Se 
tem que observar é porque tem interesse de agir. Claro que não tem, se 
resolve de plano, mas se tem essa discussão da norma 
ou aplicabilidade(F) do 170 obviamente que o juiz tem que declarar, 
inclusive, esse mérito. 

Orador Não Identificado: Eu queria retornar um pouco na origem da 
discussão que é justamente a aplicabilidade da norma do 170-A, em 
face da operação do novo CPC. E aqui, ao mesmo tempo para organizar 
assim as ideias, mas eu vejo da seguinte forma: nós temos normas de 
duas naturezas. Uma norma de natureza de direito material, e outra de 
direito processual, que é do CPC.  

No CPC, na realidade o que ele faz é inaugurar um novo rito, e nesse 
novo rito ele prevê que os Tribunais assim como os Tribunais 
Superiores, Tribunais Regionais, Tribunais de Justiça, agora eles vão 
ter também uma espécie de recurso repetitivo, colocando em termos 
simples. Isso uma forma de garantir maior celeridade, maior efetividade 
no processo. Então... Mas isso não impede que a discussão alcance o 
STJ e o STF, aliás, seria estranho se impedisse. E nesse ponto, eu vejo 
que sim, a norma do 170-A, ela continua válida, ela continua eficaz, ela 
continua em vigor. Por quê? O propósito dela é justamente, ela visa a 
segurança jurídica.  

Ora, se nós temos uma decisão em repercussão geral, ou em recurso 
repetitivo, digamos em repercussão geral, que aí já não cabe mais 
nenhuma discussão, de fato não cabe você entrar com uma ação 
judicial. E aqui eu quero colocar a repercussão geral em favor do 
contribuinte. Logicamente que se for, você pode sim, discutir novamente 
a matéria. Mas aí no caso você entra com uma ação, se você está 
entrando, você não tem interesse jurídico, você poderia diretamente ir 
no [ininteligível]. Ainda que tenha repercussão geral desfavorável, você 
também pode, nada impede que você faça, espere um pouco, 
logicamente que você vai ter um, exato, não vai ser homologado.  

Então, o que eu quero colocar é que a decisão no Tribunal, no meu 
entendimento, é que ela não é suficiente para afastar a eficácia da 
norma, porque ainda assim vai caber uma discussão do Supremo, no 
Superior, no Tribunal de Justiça. Essa posição pode ser revertida, 
porque nós temos hoje é, até colocando novamente, nós temos hoje um 
novo rito, a partir de março, mas, a jurisprudência, ela se consolida já 
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há muitos anos. Então, em determinadas matérias, por exemplo, o 
Tribunal Regional Federal da 3a Região aqui, já entendeu de 
determinada forma. O Tribunal Regional Federal da 1a Região tem um 
entendimento contrário. O novo rito vai permitir que isso se trabalhe de 
uma forma mais célere, se trabalhe de... Ele vai dar uma 
procedimentalização para a aplicação da jurisprudência que já está 
consolidada, ou o que pode vir a ser consolidada, em determinada 
matéria em outro momento. Mas esse é o rito.  

A questão da discussão jurídica, ela persiste, e ela pode alcançar o 
Superior Tribunal, o Supremo. E é lá que ela vai ser decidida, porque 
em matéria tributária, muitas das vezes, o que nós discutimos é a 
constitucionalidade, e é isso que é, na minha interpretação pelo menos, 
esse é o propósito do [ininteligível]. É você evitar discussões que ainda 
não tenha a sua constitucionalidade, ou que seja a sua legalidade 
definida, ela seja objeto de compensação. Porque isso, realmente, 
poderia causar um alvoroço na Receita Federal. Você, num determinado 
momento, consolidar que um crédito é passível de compensação e 
depois ele não ser mais. Você envolve problemas com prescrição, você 
envolve problemas com segurança jurídica, até para o contribuinte, né, 
e você envolve problemas simples, de caixa, de erário. Então, você, a 
Receita vamos dizer, a União não teria controle sobre sua Receita, tem 
dinheiro para isso, tem dinheiro para aquilo, não tem, como é que fica?  

Então, eu acho que este é o propósito da norma. Então, eu entendo que 
seja redução teleológica, eu não entendo que seja de você querer buscar 
eficácia ou não. É a mera aplicação dela, ela se aplica ou não se aplica a 
um determinado caso. Nós chegamos aqui, acredito, a conclusão de que 
se está definida em repercussão geral, então, não é o caso dessa norma 
mais, não há mais lide a ser discutida. Cabe a compensação.  

Agora, interpretando que eu digo, de acordo com o novo Código de 
Processo Civil, e eu confesso que inicialmente eu estava inclinado, eu 
gostaria muito de que a discussão no Tribunal encerrasse a matéria e 
pudesse ser objeto de compensação de crédito esse direito, gostaria sim 
que fosse assim, mas repensando, e depois ouvindo o debate, eu 
entendo que isso traria uma insegurança jurídica muito grande, o que 
não afasta a aplicação da norma. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alguém pediu mais a 
palavra? O Bruno. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Só para complementar a questão da eficácia, eu 
tinha pensado nela também, mas dei uma parada pelo fato de que ela 
seria parcial nesse caso. A perda da eficácia seria parcial, que ainda 
caberia a aplicação do 170-A nas situações em que não tem a decisão 
vinculativa ou de repetitivo no judiciário. Eu parei aí, mas como 
elementos para resumir essa perda da eficácia, também, além dessa 
questão de haver mais controle hoje, de que o próprio sistema de 
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compensação pelo mesmo âmbito federal é supercontrolado em termos, 
você não consegue enviar qualquer tipo de declaração de compensação. 
Então, uma série de compensações, inclusive baseadas em alegação de 
inconstitucionalidade que são se quer consideradas declaradas. O 
contribuinte não pode nem impugnar com suspensão da exigibilidade, 
como ele pode fazer no resto dos procedimentos, mostram que 
realmente a realidade de hoje é bastante diferente da realidade de 2001. 

Um outro elemento importante de mudança de realidade é a multa, né? 
Em 2001 havia uma grande discussão de qual seria a multa aplicada no 
caso de glosa de compensação e depois da instituição do período de 
contas em 2002, a multa passou dez anos sendo de 20%. Multa de 
mora e juros, o que era mais um convite para o contribuinte fazer 
compensações assim, ainda que o crédito não tivesse muita certeza 
quanto a ele. E com a instituição das multas de 50% isolada e de 150% 
em caso de fraude, realmente o controle ficou muito maior, e a 
consequência por mau uso do instituto da compensação também está 
muito mais reprimida. Então, eu acho que isso traz outros elementos, 
de que mostram a perda da eficácia, pelo menos parcial. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eficácia pode ser parcial 
mesmo. No meu exemplo, o bairro pode estar sujeito à restrição, mas 
numa rua determinada ela se tornou ineficaz. A ineficácia nessa rua 
não significa que ela perdeu eficácia nas outras onde só tem residência.  

Orador Não Identificado: Estou com uma certa dificuldade na norma 
expressa [ininteligível], porém entrando na lei eu até já disse numa 
ocasião anterior que eu acho que era a [ininteligível]. Que ela diz que, 
mediante parecer e instrução dos Bancos Federados, mas só funciona 
um Banco Federal [ininteligível]. Mediante um parecer da Procuradoria, 
vai deixar de apresentar recursos e vai inclusive, pedir a desistência das 
ações, os próprios procuradores. Tem um outro artigo dentro desta 
mesma lei, que ela fala assim: se já houver o lançamento, já houver 
[ininteligível] relativo àquela matéria, deverá seguir [ininteligível] ofício 
pela administração pública.  

Então, me parece que existe uma [ininteligível] eu estou falando de 
princípios ou não, mas eu acho que talvez numa revogação desse artigo 
que veio posterior. Eu vejo uma dificuldade, que é uma Lei 
Complementar, contra uma Lei Ordinária, mas mesmo assim, eu acho 
que esse artigo imputou um conteúdo normativo para o 170-A ou pelo 
menos, limitou a eficácia dele para alguns casos. Você vê, o artigo diz, o 
170-A, “se não houver trânsito em julgado deverá ter constituído crédito 
tributário”. Aí vem um outro artigo posterior e fala: “se já houver crédito 
tributário dessa matéria, deve seguir [ininteligível] de ofício pela 
administração pública”. Então, a meu ver, esse artigo da 
[ininteligível] ele limitou estes casos da 170-A, então, em princípio, é 
uma regra bem expressa. Então, ele limita a eficácia. De um jeito ou de 
outro, eu acho que ele tem uma certa limitação prática, porque se já 
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houver as matérias, a própria Procuradoria vai ter que [ininteligível] ao 
processo e pedir a desistência. Então, é só uma questão temporal 
falando em termos práticos.  

Fora desses casos, eu estou com aqueles que defendem a aplicação do 
artigo. A realidade tem um colorido, muito grande. O próprio 
julgamento do STF revelou isso. A jurisprudência pode mudar, eu acho 
que os recurso repetitivos tenham congelado a jurisprudência, ou 
[ininteligível] outros argumentos venham ser levantados. Eu acho que 
tem [ininteligível]. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Muito obrigado.  

Valdirene, você está satisfaça ou continua com a dúvida? 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Sim, estou sim. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ou continua com a dúvida? 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Eu acho que é interessante. Eu acho 
que é importante trazer esse tema de volta. Muita gente tinha até 
abandonado até por conta da prática mesmo, e isso eu não ignoro. Eu 
acho que na prática a gente acaba forçando o trânsito em julgado, na 
prática. Então, você traz o fato novo e espera transitar para habilitar. A 
questão é que você traz prejuízo para quem vai ao judiciário, em 
detrimento de quem está fazendo administrativamente. Quer dizer, 
tentar, quem entrou com ação quando não tinha jurisprudência versus 
quem, acaba sendo prejudicado. Se bem que tem a própria exceção. 

Por outro lado, é uma questão para uma outra Mesa de Debate, não sei 
se vem o caso, é mais processual, é a questão da força, é a questão da 
execução provisória em si, dentro do novo contexto do CPC, que cria 
também, as figuras de tutela de evidência, tutela de... recria novas 
tutelas diferentes das que existem hoje. E também o Código Tributário 
Nacional garante a suspensão do cargo tributário se é uma liminar, se é 
uma decisão. Então, se o juiz, ele olha o fato concreto e garante aquele 
direito, e o contribuinte sabe que vai ser sobre [ininteligível], esta norma 
se sobrepõe. Não poderia o fisco, ao menos enquanto perdurar aquela 
liminar em tutela, falando do ponto de vista processual, eu poderia... O 
crédito tributário ficar suspenso. Ele consegue se render sujeito a 
alterar a homologação. Então, enquanto transitar em julgado, se o 
Supremo mudar de ideia etc., como quaisquer outras tutelas 
reversíveis. A questão é da praticidade e eficiência ao procedimento e 
até de repente, esse parecer foi levado para a Procuradoria, óbvio que 
não agora, não são as coisas normais, com o Governo Federal, 
infelizmente, mas é a forma de revisitar a norma, melhorar a norma 
para a sistemática atual.  

E eu fico feliz de ter trazido tanta discussão. Obrigada. 



 30

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Obrigado pelo assunto, mas 
eu queria sugerir que você escrevesse para a nossa revista. 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Com certeza. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não precisa entrar no 
aspecto processual, prático, requerer o juízo. 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Mas essa questão da norma. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Toda essa discussão teórica 
que nós tivemos aqui, muito rica. Então não vamos perder. Põe um 
artigo na revista.  

Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Só para sugestão para a 
gente [ininteligível]. Ele tocou bem no centro da questão do Professor 
Miguel Reale, teoria tridimensional da norma, em que ele fala do 
envelhecimento normativo decorrente das alterações histórico culturais, 
então, é mais ou menos o que ele falou. 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Do contexto. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Do contexto, da Lei de Zoneamento, mas 
como o Bruno já pegou bem: se tem uma lei que é o 170-A, mais de 
uma década que tem o nosso ordenamento jurídico, e que por tudo que 
foi dito, por questão até eletrônica, e tudo aqui, o controle do 
contribuinte, controle do tributo, não se aplica mais. Ela perde a 
eficácia. Então, apenas você tem que ter uma solicitação de que o juiz 
entenda que houve uma perda de eficácia, ela não é mais para esse 
caso, porque não há como aplicar diante de toda circunstância, 
inclusive a questão do recurso repetitivo e repercussão geral. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Na pauta nós temos dois 
assuntos. Um eu estou escalado aqui junto com o Ramon, mas o 
Ramon é o autor dessa pesquisa, então eu não vou falar. Eu vou deixar 
para a semana que vem, para ele vir, eu vou insistir para a presença 
dele, para ele falar, e aí eu posso participar também. A Elizabete pediu a 
questão do RTT ficar para a semana que vem também. Nós temos cinco 
minutos, quem quiser falar alguma coisa, o assunto é aberto.  

Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Durante as férias, vim colecionando 
várias decisões, inclusive agora nós temos o representante do Carf aqui 
na Mesa. 
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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Aliás, temos dois de Carf, 
do Superior, e de Terceira Sessão. 

[falas sobrepostas]. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Eu fiquei... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Podemos fazer a próxima 
sessão do Carf aqui, viu? 

[falas sobrepostas]. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Proibido entregar memorial 
aqui, hein? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: E uma das decisões que me chamou 
mais a atenção foi um assunto que nós já discutimos aqui, muitos anos 
e muitas vezes, e a decisão do Carf foi agora modificada, e o argumento, 
pelo menos o que eu vi o argumento, eu achei assim pesar razoável, por 
exemplo, a questão da contabilização do juros de capital próprio nesse 
exercício, referente ao exercício anterior. É uma coisa que já estava 
consolidada, mais ou menos. O STJ estava tudo bem.  

No entanto, o argumento que foi usado, foi de que uma despesa de um 
exercício anterior não pode se fazer nesse exercício. Mas para isso aí, 
em 1978 nós já tínhamos esta problemática lá trás e foi resolvido, e não 
foi modificado, foi reiterado pela Lei 2.973. Quer dizer, quando eu não 
tenho nenhuma distorção no resultado dos exercícios que eu fiz 
anteriormente, eu posso lançar uma despesa, porque eu não provoquei 
nenhum [ininteligível]. Eu não tenho nenhum período acumulado não 
nada que possa, não tem interesse de alíquota nada. Eu posso lançar 
uma despesa de um exercício, com o exercício atual. E a justificativa do 
Rafael Vidal de Araújo, afirmou que o juro de capital próprio são juros, 
e como tais, são considerados despesas.  

Tá, tudo bem, é isso mesmo. Entram nas regras de despesas e a 
companhia não tem direito de reduzir o lucro líquido de despesas de 
exercícios anteriores. Isso aí, na época em que havia aquele rigorismo 
no exercício de competência, não podia lançar na despesa do ano 
passado nesse. E eu não sei, realmente isso me causou perplexidade, 
não é, porque, poxa vida. Está certo, poderia alegar outras coisas, mas 
isso aqui? Não, não deve aceitar. Não sei se, eu não quero falar quem foi 
o advogado da a sustentação oral lá, mas... 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone]. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Ele quer comentar. 
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Sr. Ronaldo Apelbaum: Bom, meu nome é Ronaldo Apelbaum. Eu sou 
conselheiro lá, sento ao lado do Rafael. Eu queria fazer só um 
comentário, porque, por conta desse processo, né, como eu vi, coloquei 
à disposição para fazer um voto vencido. 

É, o caso, só apenas falar dos aspectos legais. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Teórico, né? 

Sr. Ronaldo Apelbaum: É, nesse caso específico, claro a gente ainda 
está em discussão, não vou fazer comentário específicos no caso, mas é 
a típica situação que existem as normas de direito tributário e as 
normas contábeis, que as vezes são vistas de uma forma muito mais 
ampliadas do que elas deveriam.  

Então, por exemplo, tudo que foi discutido para essa situação 
específica, está vinculada muito mais às regras da contabilidade, 
Princípio da Competência, entidade e outras regras contábeis. Só que 
isso não pode ser visto de uma forma isolada. A gente tem que aliar as 
regras contábeis com as normas tributárias. Então, eu acho que o 
comentário que está no jornal, realmente essa foi a leitura que foi feita 
no bloco. O processo ainda está em discussão, por isso que eu não vou 
fazer os comentários, por questões regimentais, mas eu queria apontar 
muito isso, falar assim, até que ponto a norma contábil pode ser vista 
de uma forma isolada? Então, existe o princípio da competência? Existe 
o princípio da competência. Ele se aplica de forma irrestrita absoluta 
para toda e qualquer situação? Sim ou não?  

Essa é a discussão central que existe nesse caso e que vai acabar sendo 
o mote da decisão final, provavelmente. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ronaldo, mas como ele 
colocou – podia fazer duas, dois comentários antes de passar para o 
Bianco? 

Você colocou bem. Até 1977, não deduzindo no período competente, 
azar. Tem até um artigo que declara isso. A Constituição de 1988 
mudou isso com os parágrafos no art. 6º, desde que não há prejuízo 
para arrecadação no contexto global. A segunda questão, agora 
específica, é que na contabilidade não existe exercício competente para 
juros sobre capital próprio. Porque a competência foi amarrada na 
receita com despesas de valor de juros, e juros de capital próprio não é 
despesa de custo nem receita, né, é participação no resultado. O JCP(F) 
vem após fechado o resultado, de acordo com o regime de competência. 
Da mesma forma que eu posso pagar dividendo sob o lucro acumulado, 
eu posso pagar JCP(F) sobre o lucro acumulado. Então, comentário 
adicional, né, porque essa questão realmente eu acho que não ficou 
bem clara.  
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Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu queria fazer dois brevíssimos 
comentários sobre essa decisão.  

O primeiro é que essa questão da competência nem a própria 
Procuradoria concordou com a decisão. O que a Procuradoria sustentou 
é que o período competente é o período em que a assembleia deliberou a 
distribuição junto a [ininteligível]. Então, a própria Procuradoria não 
concordou com o que acabou de ser decidido pela Câmara Superior. 

E o segundo comentário que eu queria fazer, é que foi bastante 
ressaltado lá, a questão da jurisprudência do STJ, que se firmou no 
sentido de que a natureza jurídica do JCP(F) não é de despesa, não é 
uma destinação do resultado. E eu queria registrar aqui, que para a 
minha surpresa, houve comentários que eu qualificaria de no mínimo 
muito deselegantes de alguns conselheiros da Câmara Superior, sobre a 
competência e conhecimento contábil tributário dos membros do STJ. 
Para mim, foi chocante ouvir esse tipo de comentário numa sessão 
pública de membros do Tribunal Administrativo. 

 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Diga-se de passagem, 
circundando essa crítica do Dr. Bianco, o STJ não... inventou, né, 
seguiu normas contábeis, normas contábeis de CPC e de CVM. Esses 
dois órgãos entendem de contabilidade sim.  

Pessoal, eu agradeço a presença de todos. Primeira reunião nossa do 
ano. Espero que todos venham sempre e colaborem com a revista, a nº 
35 está praticamente fechada, né? Mas a 36 está aberta para a 
Valdirene e mais colaboradores. Obrigado.  

 

Revisado por VJL. 


