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12 Resplandecente á a sabedoria, e sua beleza é 
inalterável: os que a amam descobrem-na facilmente. 
13 os que a procuram encontram-na. Ela antecipa-se 
aos que a desejam. 
14 Quem, para possuí-la, levanta-se de madrugada, não 
terá trabalho, porque a encontrará sentada à sua porta. 
15 Fazê-la objeto de seus pensamentos é a prudência 
perfeita, e quem por ela vigia, em breve não terá mais 
cuidado. 
16 Ela mesma vai à procura dos que são dignos dela; 
ela lhes aparece nos caminhos cheia de benevolência, e 
vai ao encontro deles em todos os seus pensamentos, 17 
porque, verdadeiramente, desde o começo, seu desejo é 
instruir, e desejar instruir-se é amá-la. 
18 Mas amá-la é obedecer às suas leis, e obedecer às 
suas leis é a garantia da imortalidade. 
19 Ora, a imortalidade faz habitar junto de Deus; 
(Livro da Sabedoria, II – Definição da sabedoria, 6 – 
12-19) 
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RESUMO 

PAIVA, Stevenson. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E O 
PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO: análise da compensação como norma geral em 
matéria de legislação tributária e forma de extinção das relações jurídicas do Fisco e do 
sujeito passivo. 2006. 151. Dissertação de Mestrado – Centro de Ciências Jurídicas / 
Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 

A compensação de créditos tributários é tema de abundante discussão no direito tributário 
tendo sido objeto de diversos artigos doutrinários e da jurisprudência, contudo os 
posicionamentos a respeito deste instituto jurídico são variados não tendo, até hoje, sido feita 
uma abordagem sistemática do assunto, bem como existem poucas obras que tenham se 
dedicado a um estudo cientifico do tema. A abordagem ao tema procurou conduzir uma 
reflexão crítica do conceito jurídico positivo da compensação de créditos tributários. O 
presente trabalho pretende demonstrar que as modalidades, de compensação de crédito 
tributário, estabelecidas em lei da União, Estados, DF e Municípios devem ter fundamento de 
validade no art. 170 do Código Tributário Nacional e se submeterem aos limites e requisitos 
desta norma, e devem ser analisadas, não só como uma forma de extinção do crédito 
tributário, mais como uma forma de extinção das relações jurídicas tributárias do Fisco com o 
sujeito passivo tributário. 

Palavras–chave: Compensação de créditos tributários – Conceito jurídico positivo – Forma de 
extinção da relação jurídica tributária. 
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RÉSUMÉ 

PAIVA, Stevenson. COMPENSATION DE DETTES FISCALES ET LA PROCÉDURE 
JUDICIALE FISCALE: analyse de la compensation come règle genérale en matière de 
legislation fiscale et de la forme d`extinction dês raportes juridiques entre lê Fisc et lê 
contributeur. 2006. 151. Dissertation en Maîtrise – Centro de Ciências Jurídicas / Faculdade 
de Direito do Recife, Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 

La compensation de dettes fiscales est le sujet d’abondantes discussions en Droit Fiscal ainsi 
que de nombreux articles doctrinaux et de la jurisprudence. Toutefois les opinions doctrinales 
à propos de cet institut juridique sont variées, n’ayant pas été trouvée jusqu’à présent une 
approche systhématique de cette matière, sans compter qu’il y a peu d’ouvrages concernants 
une étude scientifique de ce sujet. L’abordage du thème a entraîné une réflexion critique de la 
représentation juridique positive de la compensation de dettes fiscales. Ce travail-ci a comme 
objectif démontrer que les modalités de compensation de dettes fiscales, établies en loi de 
l’Union, des États-membres, du District Fédéral et des Municipalités doivent avoir comme 
fondement de validité l’article 170 do Code Fiscal National et se soumettre aux limites et 
conditions de cette règle-là, au delà de n’être analisées que comme une modalité d’extinction 
des relations juridiques fiscales entre le contributeur et le Fisc. 

Mots–clês: Compensation de dettes fiscales – Représentation juridique positive – Modalité 
d’extinction de la relation juridique fiscale. 
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INTRODUÇÃO 

O tema da presente dissertação de Mestrado, compensação de créditos tributários e o 

processo judicial tributário: análise da compensação como norma geral em matéria de 

legislação tributária e forma de extinção das relações jurídicas do Fisco e do sujeito passivo, 

tem como objeto o conceito jurídico-positivo, da compensação de créditos tributários, previsto 

no art. 170 do Código Tributário Nacional e sua relação com o direito processual civil, 

especificamente o direito processual tributário. 

O tema tem como ponto de partida o texto jurídico-normativo o que não inviabiliza a 

construção de uma pesquisa crítica da interpretação meramente literal, que vem sendo dada ao 

assunto, trazendo uma abordagem inovadora e uma contribuição pessoal à temática.  

A idéia de trabalhar e estudar a temática surgiu como uma necessidade do trabalho 

exercido na Procuradoria da Fazenda Nacional em Pernambuco, onde grande parte das 

demandas dos contribuintes versam sobre restituição do indébito tributário e vem quase 

sempre acompanhado do pedido de compensação, com intuito de fugir do pagamento longo e 

penoso do precatório judicial. 

Antes de problematizar o objeto deve-se esclarecer que não será feito um estudo 

pormenorizado das leis ordinárias1 que tratam da compensação de créditos tributários, isto por 

três motivos: o primeiro refere-se ao tempo para produzir o trabalho já que tornaria o tema 

excessivamente aberto; o segundo refere-se ao aspecto metodológico, já que teria um trabalho 

meramente descritivo das referidas leis ordinárias; e por fim a insegurança de fazer um 

                                                 
1 As leis ordinárias de compensação podem ser editadas pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.  
Apenas a União possui em vigor quatro modalidades distintas de compensação de crédito tributário (art. 7º do 
Decreto-lei nº 2.287/86 c/c art. 73 da Lei 9.430/96 (compensação de ofício), art. 66 da Lei 8.383/91, art. 74 da 
Lei 9.430/96 e o art. 89 da Lei nº 8.212/91). 
 



 13

trabalho baseado em leis ordinárias que podem a qualquer momento vir a ser modificadas ou 

revogadas2, o que de certa forma reflete no aspecto científico do trabalho. 

Outrossim, as leis ordinárias de compensação de créditos tributários, bem como a 

jurisprudência utilizada na pesquisa, serão utilizadas como forma de comprovar os 

posicionamentos epistemológicos ou infirmar pensamentos contrários aos adotados no 

trabalho. 

Neste trabalho serão estudados, também, conceitos e elementos ligados ao tema na 

Teoria Geral do Direito, no Direito Constitucional–Tributário, no Direito Tributário e na 

Teoria Geral do Processo. 

Feitas estas considerações preliminares, passo para análise do primeiro problema: 

As modalidades de compensação de crédito tributário estabelecidas pela União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios devem ter origem no art. 170 do Código Tributário Nacional e 

se submeterem aos limites e requisitos desta norma? 

Hugo de Brito Machado (1994, p. 179), acompanhado por parte da doutrina nacional3 

(HUGO DE BRITO 2001, p. 27), entende que a resposta é negativa quando diz que a 

compensação estabelecida no art. 66 da Lei 8.383/91 não é a mesma compensação prevista no 

art. 170 do CTN. 

Entendo que toda e qualquer lei ordinária que trate de compensação de crédito 

tributário, inclusive a do art. 66 da Lei 8.383/91, deve ter origem no art. 170 do Código 

Tributário Nacional, bem como se submeter aos seus limites e requisitos, sob pena de ser 

                                                 
2 É certo que a alteração ou revogação das normas que compõem o ordenamento jurídico positivo é um risco que 
corre todo o pesquisador que passa a estudar o assunto. Contudo, este risco pode ser minorando a depender da 
forma como será pesquisada a norma.  Neste trabalho será analisado sobre o viés da norma jurídica e da relação 
jurídico-tributária e processual tributária um conceito jurídico-positivo (art. 170 CTN) que foi recepcionado pela 
Constituição Federal de 1988 e não foi alterado desde 25/10/1966, data de publicação do Código Tributário 
Nacional.  
 
3 Gabriel Lacerda Troianelli, Hugo de Brito Machado Segundo, Paulo de Tarso Vieira Ramos, Rafael Marcílio 
Xerez, Tiziane Machado, entre outros. 
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considerada uma norma inconstitucional ou de não tratar de compensação de créditos 

tributários, neste caso a lei pode regular e prescrever qualquer outro tipo de compensação, 

menos a de crédito tributário. 

O objetivo de desconstruir este paradigma não é meramente acadêmico ou doutrinário, e 

se justifica pelo fato de ter conseqüências práticas no Direito tributário.   

Até o momento não existe na doutrina uma análise devida do referido questionamento, 

principalmente uma distante de ideologias pró-contribuinte ou pró-fisco, e que se feita de 

modo equivocado pode levar o jurista, o aplicador do direito e o próprio legislador a diversos 

equívocos. 

Entendo que a resposta para o questionamento se passa necessariamente por uma análise 

da norma de compensação estabelecida no art. 170 do CTN como sendo uma norma geral em 

matéria de legislação tributária. 

É ponto pacífico na jurisprudência e na doutrina nacional que o Código Tributário 

Nacional, Lei nº 5.172, de 25-10-1966, mesmo tendo sido editado sob a égide da Constituição 

Federal de 1946, como lei ordinária, foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988 

como lei complementar em seu aspecto material por já estabelecer normas gerais em matéria 

de legislação tributária (PAULO DE BARROS CARVALHO, 2003, pp. 193-196). 

As normas gerais de direito tributário tem feição de lei nacional, instituída pela União, 

aplicáveis a todos os entes que compõem a federação e a norma que prescreve o conceito 

jurídico-positivo de compensação está inserida dentro deste contexto, seja pelo fato de tratar 

de crédito tributário, ou por conferir competência à União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios para instituir cada qual, dentro do seu âmbito de competência suplementar lei 

ordinária que trate de compensação de crédito tributário. 



 15

Desta forma, qualquer lei ordinária que trate de compensação de crédito tributário deve 

buscar seu fundamento de validade no art. 170 do CTN, por ser uma norma geral em matéria 

de legislação tributária. 

Além desta argumentação existe um segundo aspecto que envolve a teoria geral do 

direito e está no princípio da hierarquia. As normas que formam o ordenamento jurídico 

positivo buscam seu fundamento de validade na norma que a criou, sendo esta norma de onde 

se retira o fundamento de validade hierarquicamente superior à norma criada (KELSEN, 

1997, p. 216).   

Em nosso ordenamento jurídico todas as normas buscam seu fundamento de validade na 

Constituição, seja no aspecto formal seja no material, outrossim, existem casos em que a 

norma jurídica deve buscar seu fundamento de validade material em outra norma.  

No caso do art. 170 do CTN ele prescreve que a “lei ordinária”, veículo introdutor de 

normas, de cada Ente federado poderá criar norma geral e abstrata que estabeleça a 

compensação de seus créditos tributários com créditos do sujeito passivo.   

Desta forma, o aspecto material de validade deverá ser retirado desta norma.  Portanto, 

o art. 170 do CTN é hierarquicamente superior à norma que estabelece a compensação no 

âmbito de cada componente da federação, já que é nela que retira seu fundamento de validade. 

Neste sentido toda lei ordinária que introduza no ordenamento jurídico norma que trate 

da compensação de crédito tributário deve respeitar os limites e requisitos estabelecidos no 

conceito jurídico-positivo de compensação estabelecido no Código Tributário Nacional4.   

                                                 
4 A hierarquia da norma de compensação prevista no CTN em relação à lei ordinária de compensação de crédito 
tributário não se deve apenas ao fato desta norma ter sido recepcionada pela Constituição Federal de 1988 como 
lei complementar (CTN) (ou seja, uma hierarquia meramente formal da lei complementar por possuir um 
quorum qualificado, como é corrente na doutrina e na jurisprudência do STJ – EmbDiv no Resp 78301) e sim 
por ser uma norma geral em matéria de legislação tributária de onde retira o seu fundamento de validade 
(princípio da hierarquia). 
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O segundo problema, que é decorrência lógica do primeiro, diz respeito ao seguinte 

questionamento: Quais os elementos da norma de compensação de crédito tributário (art. 170 

do CTN), que devem ser observados como limite pelos Entes da Federação no exercício de 

suas competências quando criarem suas normas gerais e abstratas de compensação tributária? 

Para responder a este questionamento temos que trabalhar o conceito jurídico-positivo 

de compensação prescrito na norma do art. 170 do CTN. 

Podemos dividir os elementos ou critérios da compensação nos requisitos do crédito do 

sujeito passivo, líquidos e certos, vencidos ou vincendos, e de crédito do Fisco (créditos 

tributários) e as condições e garantias gerais e individuais. 

Identificados estes elementos já se estabelecem quais deles vinculam o legislador 

ordinário e quais são da competência suplementar da União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios. 

Desta análise chegaremos ao terceiro problema: a compensação no Direito tributário 

deve ser analisada apenas como forma de extinção do crédito tributário nos termos do art. 

156, II, do CTN ou como forma de extinção da relação jurídica tributária e jurídico-processual 

entre o Fisco e o sujeito passivo tributário? 

O conceito de compensação de tributos não pode ser estudado apenas como forma de 

extinção do crédito tributário, já que para pesquisar o significado de cada um de seus 

elementos, já identificados e estudados para responder o problema anterior, se faz necessário 

seu estudo como forma de extinção das relações jurídicas tributárias e processuais que 

envolvem o Fisco e o sujeito passivo tributário. 

Esta necessidade é vislumbrada quando de uma análise mais detida do fenômeno da 

compensação no direito tributário e de seus elementos. 
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Surge então analisando de forma mais detida a norma que estabelece a compensação no 

art. 170 do CTN que ao ser efetuado o encontro de contas entre crédito e débito não é extinto 

apenas o crédito tributário conforme se depreende de uma interpretação literal e mais 

apreçada do art. 156, II, CTN5, mas duas relações jurídicas: a relação jurídica tributária entre 

o Fisco e o sujeito passivo que origina o crédito tributário (obrigação tributária + crédito 

tributário) e a relação entre o sujeito passivo que possui um crédito junto ao Fisco6.  

Esta análise da compensação no direito tributário não se contenta com a mera descrição 

da lei, pois procura fazer um estudo sistemático do ordenamento jurídico positivo e do aspecto 

teórico da Ciência do Direito, aliando teoria e prática e fazendo uma interpretação sistemática 

das normas envolvidas neste fenômeno. 

A solução para o questionamento deve ser feita com a análise da relação jurídica 

tributária, obrigação e crédito tributário, bem como os elementos desta relação identificados 

anteriormente no estudo da norma de compensação. 

Deve também ser feito o estudo da relação processual em juízo entre o Fisco e o sujeito 

passivo, identificando seu conceito e elementos e os aspectos da compensação dos créditos 

tributários nesta relação, como sua forma e efeitos quando da extinção da relação jurídica 

                                                 
5 Art. 156. CTN Extinguem o crédito tributário: I – o pagamento; II - a compensação; 
 
6 Deve ser ressaltado que ao contrário do que muitos autores não mencionam ou deixam de mencionar a relação 
jurídica de crédito do sujeito passivo junto ao Fisco não resulta apenas de um pagamento indevido de tributo, 
podendo ser feita com créditos de qualquer natureza desde que autorizados pela lei ordinária. 
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processual, passado necessariamente pela análise dos enunciados das Súmulas 2137 e 2128 do 

Superior Tribunal de Justiça, e o art. 170-A do CTN9. 

A analise da compensação de tributos como forma de extinção das relações tributárias e 

processuais do Fisco e do sujeito passivo é relevante, pois geram efeitos jurídicos distintos. 

Quando a compensação é utilizada como forma de extinção das relações jurídicas 

tributárias, relação jurídica de direito material, ela extingue, sob condição resolutória ou 

definitivamente, o crédito tributário do Fisco, art. 156, II, do CTN, e um crédito do sujeito 

passivo, resolvendo de forma definitiva ou sob condição resolutória o direito ou direitos 

subjetivos e o dever ou deveres jurídicos envolvidos nesta relação. 

Outrossim, a compensação tributária não pode ser utilizada diretamente como forma de 

extinção da relação jurídica processual, primeiro por ser uma relação distinta da relação 

tributária de direito material onde cabe ao Judiciário prestar a função jurisdicional 

solucionando as controvérsias postas em Juízo extinguindo a ação com ou sem julgamento de 

mérito. Assim, o pedido de compensação de tributos, caso deferido em sentença pelo Juiz10, 

não tem o condão de extinguir a relação jurídica tributária, pois a função de fazer o encontro 

de contas entre o Fisco e o sujeito passivo para fins de extinção do crédito tributário, cabe a 

Administração Tributária de cada ente federado (arts. 147, caput, c/c arts. 156, II, e 170, todos 

do CTN). 

                                                 
 
7  Súmula 213 STJ – O mandado de segurança constitui ação adequada para declaração do direito à compensação 
tributária. 
 
8  Súmula 212 STJ - A compensação de créditos tributários não pode ser deferida em ação cautelar ou por 
medida liminar cautelar ou antecipatória. REDAÇÃO ANTERIOR (DJ 02/10/1998 - PG. 250): A compensação 
de créditos tributários não pode ser deferida por medida liminar. 
 
9 Art. 170-A. 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. (AC) (Artigo acrescentado pela 
Lei Complementar nº 104, de 10.01.2001, DOU 11.01.2001). 
 
10 Nesta situação não se aplica o disposto no inciso X, do art. 156, do CTN, que prescreve que a sentença passada 
em julgado extingue o crédito tributário. 
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O juiz quando se depara com um pedido de compensação de tributo, se presentes todos 

os requisitos processuais de existência e validade do processo, pode proferir decisão de mérito 

julgando procedente no todo ou em parte o pedido do litigante (sujeito passivo tributário), 

declarando qual a natureza do seu crédito, se oriundo, por exemplo, de pagamento indevido 

ou maior que o devido, e condenando o Fisco a restituir este crédito declarando a forma como 

será feita esta restituição, ou seja, através da compensação com créditos tributários do Fisco 

nos termos de sua lei ordinária de compensação. 

Proferida esta decisão é extinta a relação jurídica processual cumprindo assim a função 

jurisdicional. Também terá cumprido a função jurisdicional se julgar pela improcedência do 

pedido de compensação do sujeito passivo tributário, extinguindo a relação processual com ou 

sem julgamento do mérito. 

Em qualquer caso não se procederá ao encontro de contas entre o sujeito passivo e o 

Fisco no processo judicial, identificando, por exemplo, quais débitos serão compensados ou a 

liquidação do crédito do sujeito passivo.  Não será realizada, assim, a compensação 

extinguindo a relação jurídica tributária de direito material primeiro por ser função da 

Autoridade administrativa (art. 170 do CTN), segundo por faltar interesse processual ao autor, 

já que a função jurisdicional foi cumprida com a extinção da relação jurídica processual, 

cabendo-lhe iniciar o procedimento de compensação com base na carga declaratória da 

sentença.  
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1. O DIREITO COMO SISTEMA, NORMA E DECISÃO: UMA VISÃO 
INTRODUTÓRIA PARA OPERAR NO DIREITO TRIBUTÁRIO 

1.1. Direito: origem e significados 

O direito é um dos fenômenos mais importantes da atividade humana, compreender o 

seu significado é compreender o homem como ser social, dentro de um contexto político e 

sociológico que é inerente ao ser humano. 

A vida em sociedade seria impossível sem a presença do direito para regular a 

convivência entre os homens, desta forma estudar e compreender o direito é tentar dominar ou 

compreender o próprio ser humano. 

O direito aparece atuando como uma forma de agir, pensar, se comportar em termos 

ideais, mas se revela também como uma forma de proteção do arbítrio e da tirania, como um 

sentimento de justiça ou de injustiça, de certo ou errado. 

O direito ordena, ou seja, prescreve qual conduta, ação ou omissão, o homem deve ter 

quando convivendo em sociedade, pois não haveria que se falar em direito fora deste 

contexto. 

Por isso mesmo deve ser concebido como um produto cultural.  Assim, é sempre fruto 

de uma determinada cultura não podendo ser tido como um fenômeno universal e atemporal, 

desta forma não há que se falar, concretamente, “no direito”, e sim “nos direitos” (E. GRAU, 

2005, pp. 20-21) já que cada sociedade, primitiva ou moderna, terá o seu próprio “direito” 

desenvolvido segundo as suas peculiaridades e características. 

O principal problema para o estudioso do direito é justamente definir o seu conceito, já 

que pode exprimir ou ter vários significados. 
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Como o direito é fruto da criação humana, ou melhor, da linguagem pode-se iniciar seu 

estudo através da origem da palavra a gênese de seu signo. 

A definição etimológica do termo “direito” tem sua origem no latim derectum, que por 

sua vez se origina do signo rectum e que após algum tempo originou a forma directum, 

Rechts, right.  Da palavra derectum temos a origem dos signos direito, derecho, diritto, droit, 

entre outros. 

O signo rectum teria sua origem ligada à deusa da Roma antiga Iustitia, que por meio de 

uma balança, que segurava com as duas mãos, com dois pratos e um fiel no meio e com os 

olhos vendados declarava o direito (jus) quando o fiel estava reto (derectum) (FERRAZ JR., 

2001, pp. 32-34). 

Desta forma, jus e derectum eram tidas como expressões sinônimas já que tinham uma 

origem comum, contudo a primeira expressão, ao longo do tempo, foi sendo substituída pela 

segunda passando a existir uma distinção entre justiça e direito, notadamente com o 

surgimento do positivo jurídico.  Na língua portuguesa as duas palavras ainda conservam o 

mesmo significado do latim principalmente no sentido popular11 onde é corriqueiramente 

utilizada tanto a expressão justiça, justo como direito. 

João Maurício Adeodato (2002, pp. 16-17) leciona que o vocábulo “direito” tem um 

caráter multívoco utilizado para determinar vários significados como a idéia de norma jurídica 

(direito positivo); de Ciência do Direito12 (estuda o direito); direito subjetivo (tenho direito de 

                                                 
11 Prefiro usa a expressão popular a expressão vulgar, para exprimir a noção não científica de direito, já que 
poderia denotar um certo preconceito ou desprezo pelo conhecimento popular. 
  
12 O direito é ciência?  Eros Grau faz uma distinção: O direito não é uma ciência. O direito é estudado e 
descrito; é, assim, tomado como objeto de uma ciência, a chamada ciência do direito. Essa a primeira 
verificação que cumpre sublinhar: o direito não é uma ciência, porém o objeto de uma ciência.  O direito é 
normativo.  O direito não descreve; o direito prescreve.  Ainda quando um texto normativo descreve uma coisa, 
estado ou situação, é prescritivo. Ele descreve para prescrever que aquela é a descrição do que cogita.  A 
ciência que o estuda e descreve não é, no entanto, normativa. É, enquanto ciência, descritiva.  Impõe-se 
distinguirmos, assim, a ciência do direito e seu objeto, o direito. A primeira descreve – indicando como, por quê 
e quando – este último.  (2005, pp.36-37). 
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me defender de uma acusação); ordenamento jurídico (conjunto de normas), direito como 

força, como ação, entre outras acepções. 

Lourival Vilanova (1985, p.75) define o direito como um sistema de normas e como um 

sistema de conduta humana ou ordenamento. 

Eros Grau (2005, p.18) afirma que o direito se manifesta para nós de várias formas e de 

várias perspectivas, e é um vocábulo que conota norma, decisão e ordenamento jurídico, 

devendo seu conhecimento ser concebido nestes três aspectos.  

Assim, ao longo da história o direito vem sendo citado e conceituado de várias formas 

(atemporalidade do conceito de direito), ademais a sua definição cientifica pode ser abordada 

sobre o enfoque zetético ou dogmático13, e ainda apresenta aspectos culturais próprios, que 

dificultam o trabalho do estudioso, cientista ou como queiram aplicador “do direito” ou “dos 

direitos”. 

O importante, pelo menos para o estudo empreendido neste trabalho, é estudar o 

“direito” em conjunto com as três perspectivas citadas acima, como norma, ordenamento 

jurídico e decisão.  

1.2. O ordenamento jurídico: unidade, fontes do direito e o fundamento de validade 

O conceito de direito como ordenamento jurídico e como norma jurídica estão 

umbilicalmente ligados e como categorias da Teoria Geral do Direito devem ser estudadas 

dentro do próprio objeto dessa disciplina, para só então serem utilizadas no Direito tributário. 

O primeiro questionamento que pode ser feito neste item é se o ordenamento jurídico 

pode ser considerado um sistema?   
                                                 
13 Zetética vem de zetein (perquirir) e enfoca o problema de forma especulativa, como um ser, já a dogmática 
vem de dokein (doutrinar) e procura explicar o problema. 
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Foi visto no item anterior que mais importante que tentar encontrar o conceito de direito 

ou dos direitos é a forma como se deve estudá-lo, ou seja, em conjunto sob a perspectiva da 

norma, da decisão e do ordenamento jurídico.  

Sistema pode ser tido como um objeto formado por um conjunto de elementos que se 

interelacionam sob o pálio de um vetor comum.  Este relacionamento entre os elementos do 

sistema pode ser simples ou atingir um nível de sofisticação que requer uma maior 

complexidade em seu estudo. 

Marcelo Neves, citado por Paulo de Barros Carvalho (2003, p. 133), divide os sistemas 

em reais ou empíricos e em sistemas proposicionais.  Os primeiros são os sistemas do mundo 

fenomênico (físico ou social) e os segundos são os dados lingüísticos voltados para a 

comunicação, estes sistemas podem se subdividir em proposicionais nomológicos, seus 

componentes são entidades ideais como a matemática e a lógica, e em proposicionais 

nomoempíricos que podem ser classificados em descritivos ou prescritivos. 

Para o autor o ordenamento jurídico estaria inserido dentro de um sistema proposicional 

nomoempírico prescritivo já que tem a função de prescrever ou ordenar as condutas sociais. 

O magistério de Lourival Vilanova (1985, p. 32) também utiliza esta classificação: 

Como o direito não é um sistema nomológico-dedutivo, em que seus enunciados derivem 

implicacionalmente de outros enunciados, um sistema formal fechado, mas um sistema 

empírico aberto aos fatos, os fatos nele ingressam através de normas.   

Pela conceituação dada acima se pode concluir que o ordenamento jurídico pode ser 

considerado um sistema, já que possui elementos que se relacionam, que são as normas 

jurídicas coordenadas por um vetor comum que seria uma norma superior que mantém a 

harmonia e estabilidade do sistema. 
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Mas qual seria esta norma superior, este vetor principal que dá estabilidade ao sistema e 

que estabelece a sua unidade? E, ainda, como funciona este sistema jurídico? Como é feita a 

sua criação?  

Não é possível imaginar um ordenamento jurídico composto de uma só norma14 

(BOBBIO, 1999, p.31), pois neste caso não teríamos um sistema e sim uma norma bastante 

em si para solucionar todos as condutas do homem em sociedade.   

Por mais simples que seja o ordenamento jurídico ele é composto por um conjunto de 

normas sendo muitas vezes impossível contar o número de normas que compõem um 

determinado ordenamento e ainda quais destas normas ainda são válidas e devem produzir 

efeitos jurídicos. 

A grande dificuldade decorre do fato das normas jurídicas que compõem o ordenamento 

derivarem de mais de uma fonte são os chamados ordenamentos complexos15.  Fontes do 

direito são de onde emanam as normas.   

Todo ordenamento jurídico seja ele de direito positivo ou consuetudinário tem 

previamente demarcado quais são as suas fontes, quais os fatos ou atos que produzem as 

normas que iram formar aquele determinado ordenamento. 

As fontes do direito criam as normas jurídicas, contudo permanece o questionamento 

quem cria a fonte? Ou quem ou o quê vai dizer que aquele determinado fato ou ato pode ser 

considerado fonte para o ordenamento jurídico? 

                                                 
14 BOBBIO fala que apenas na teoria poderia se conceber um ordenamento jurídico composto de uma única 
norma e cita que existem apenas três possibilidades para este tipo de ordenamento: uma norma que permite tudo, 
o que seria a negação de qualquer tipo de ordenamento jurídico, uma norma onde tudo é proibido ou uma norma 
onde tudo é obrigatório. 
 
15 A definição ordenamento complexo, como aquele no qual as normas nascem de várias fontes jurídicas, é em 
contraposição aos ordenamentos simples onde as normas são criadas através de uma única fonte. 
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Creio que estes problemas de certa forma remontam a própria criação de um 

determinado Estado, a sua formação histórica, pois não existe nenhum poder capaz de criar 

normas para ordenar todos as relações sociais em um único e determinado momento, desta 

forma o ordenamento jurídico utiliza mecanismos como a recepção de normas, que são 

aquelas já produzidas por outros ordenamentos já existentes e a delegação do poder de 

produzir normas jurídicas a outros poderes ou órgãos16. 

Kelsen (1997, p.259) fala que fonte do direito é uma expressão que tem mais de um 

significado, pode assim ser entendida como o último fundamento de validade do 

Ordenamento Jurídico, a norma fundamental Grundnorm, e como a norma jurídica positiva de 

escalão superior que regula a produção da norma de escalão inferior. 

Para Kelsen e para o Positivismo apenas a “lei em sentido amplo” poderia ser 

considerada fonte do direito, aquela provinda do Estado.  Em outros sistemas jurídicos a fonte 

pode não vir só da lei pode ser oriunda dos costumes e da equidade, por exemplo.  

Na teoria kelseniana existe um poder originário, um poder além do qual não existe 

outro, pelo qual se inicia o ordenamento jurídico seria o vetor principal que dá estabilidade ao 

sistema e que estabelece a sua unidade17, seria a fonte das fontes de onde todas as demais 

normas jurídicas dele derivassem de forma direta, no caso do ordenamento simples, ou 

indireta, no caso do ordenamento complexo. 

                                                 
16 No ordenamento brasileiro estes expedientes são utilizados constantemente, exemplo disto são as normas 
recepcionadas após a Constituição de 1988 e o poder regulamentar dos decretos, o poder dos tribunais de criarem 
seu próprio regimento, que muitas vezes tem força de lei. 
 
17 A unidade do ordenamento jurídico não é uma criação exclusiva do positivismo jurídico já que os 
jusnaturalistas também adotam este posicionamento do direito como um conjunto único de normas.  A distinção 
reside no fato dos positivistas defenderem uma unidade formal, relativa ao modo como as normas são postas no 
ordenamento, e os jusnaturalistas uma unidade material, relativa ao conteúdo da norma. 
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Esta fonte das fontes seria o poder originário inicial a base da unidade do sistema que 

autoriza a criação de todas as demais normas jurídicas e as demais fontes do direito é a 

chamada norma fundamental.  

Para Kelsen (1997, p. 224) a norma fundamental não se confunde com a Constituição ou 

com o Poder Constituinte que a cria, já que o autor regressa ainda mais na busca de sua 

origem, pois deveria existir um Poder que crie o Poder Constituinte lhe dando legitimidade 

para fixar normas válidas e de impor dever aos demais componentes da sociedade que 

respeitem os seus mandamentos.  É uma norma imperativa e atributiva que não está expressa 

em nenhum lugar, mas é pressuposto para fundar o ordenamento jurídico. 

Esta norma fundamental remonta a primeira Constituição, que foi fruto da resolução 

estabelecida pelas pessoas constituintes de uma Assembléia, que por sua vez foi formada ou 

reunida historicamente pela via do Costume. Assim a norma fundamental não é positiva, 

estabelecida, e sim uma norma fictícia, uma norma pressuposta (Kelsen, 1986, pp. 327-328). 

Para teoria kelseniana a sua primeira função é unir o sistema jurídico e a segunda é dá 

legitimidade a todas as normas que compõem o sistema, sem essa norma superior não se teria 

condições de estabelecer o fundamento de validade das demais normas do sistema.   

Esta norma não teria que ter fundamento em mais nenhuma outra já que é a norma 

superior que fecha o sistema jurídico, para saber o seu fundamento teria que sair deste sistema 

de direito positivo e procurar a resposta em outro18. 

                                                 
18 A norma fundamental é uma convenção posta no vértice do sistema jurídico e fonte de todas as demais 
normas jurídicas, contudo a Teoria Pura do Direito não consegue explicar como um sistema de direito positivo 
pode ter seu ápice uma norma que é uma convenção, que não está escrita, ou seja, esta fora do sistema de direito 
positivo. Pode-se depreender que todo o problema da teoria é a legitimidade ou legitimação para criação das 
normas positivas, “o fundamento de validade das normas”.  Será que é possível formular uma teoria como esta 
com base exclusivamente no direito positivo?  O próprio Kelsen responde negativamente ao admitir que a norma 
fundamental não é uma norma positivada, é pressuposta, uma ficção, a sua resposta quebra toda a sua 
argumentação inicial e sua teoria. As formulações de um ordenamento jurídico formando um sistema de normas 
positivas não estão equivocadas, contudo a pretensão de uma Teoria Pura do Direito parece não ser sustentável já 
que em algum momento chegaremos em um lugar ou poder, como queira, onde não existe o direito positivado ou 
até mesmo o direito. Pensando bem creio que o fundamento da norma fundamental, que não tem explicação no 
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A teoria de uma norma fundamental que une todo o sistema jurídico e lhe dá validade 

não era uma idéia exclusiva da Teoria Pura do Direito, já que a Doutrina do Direito natural 

também procurava explicar esta norma dentro de sua teoria (KELSEN, 1997, pp. 242-246). 

Hart (1994, pp. 117-119) ao tratar dos fundamentos do sistema jurídico, voltado 

naturalmente para as peculiaridades do common law, também reconhece a existência de uma 

norma fundamental a que chama de “regra última de reconhecimento” que dá validade a todas 

as regras de um ordenamento jurídico e que na Inglaterra, esta última regra, é o que a Rainha 

no Parlamento aprova.   

A teoria da norma fundamental de Kelsen sempre provocou celeumas já que esta norma 

seria valorativamente neutra, não se exigindo que seja justa ou injusta, validando em qualquer 

caso o direito dela decorrente.  Essa norma não é posta por nenhuma autoridade nem 

prescreve um conteúdo específico obrigando apenas o aplicador do direito a lhe dar um 

conteúdo prescritivo posto, como o primeiro de uma série. 

Apesar deste posicionamento e toda a celeuma em torno do real conteúdo ou existência 

de uma norma fundamental posso dizer sem dúvida que o sistema jurídico de direito positivo 

brasileiro tem a sua unidade e validade na Constituição. 

No caso do Ordenamento nacional a Constituição seria o início do nosso sistema e dela 

é retirado o fundamento de validade das demais normas jurídicas. 

A evolução do sistema se baseia na hierarquia superior da norma introdutora em relação 

à norma introduzida, são normas que falam de normas, que dizem como as outras normas 

serão postas, alteradas ou extirpadas do sistema. 

                                                                                                                                                         
direito positivo, está fora do sistema jurídico positivo está em ultima acepção no povo ou na sociedade 
organizada que criou o próprio direito. 
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Estas normas podem ter seu fundamento de validade retirado diretamente da 

Constituição, de qualquer outra norma do ordenamento positivo, ou de ambas. 

1.3. O princípio da hierarquia em Kelsen 

Após tratar da unidade do ordenamento jurídico, do seu fundamento de validade e das 

fontes do direito, passo a analisar a relação de hierarquia existente entre as fontes do direito, 

já que é um aspecto fundamental para o estudo do sistema jurídico positivo de um 

determinado direito. 

A hierarquia das fontes legais deve-se a verticalização a que está submetido o sistema 

jurídico positivo onde a norma inferior retira o seu fundamento de validade da norma superior 

e assim sucessivamente. 

Lourival Vilanova (1985, p. 32) ao tratar do assunto leciona: 

As normas de organização (e de competência), e as normas do “processo 
legislativo”, constitucionalmente postas, incidem em fatos e os fatos se tornam 
jurígenos. O que denominamos “fontes do direito” são fatos jurídicos criadores de 
normas: fatos sobre os quais incidem hipóteses fácticas, dando em resultado normas 
de certa hierarquia.  Assim, as normas, potencialmente incidentes sobre as classes de 
fatos que ela delineou, resultam de fatos, que, por sua vez, são qualificados como 
fatos jurídicos por outras normas do sistema [11]. 

Desta forma a relação entre as normas em um ordenamento jurídico é de supra e 

subordinação, a norma que determina a criação de outra norma lhe é supraordenada não 

guardando relação de coordenação, esta é a idéia da Teoria kelseniana. 

Souto Maior Borges (1975, p. 15) explica em que consiste esta relação de hierarquia: 

A relação de hierarquia supõe que uma norma retira a sua validade da conformação 
com outra norma. 

Diz-se então que a primeira é uma norma subordinada ou de grau inferior e a 
segunda, uma norma subordinante, ou de grau superior. A relação entre a norma 
subordinante e a norma subordinada, cuja criação é regulada pela norma 
subordinante, é uma relação de hierarquia, consistente num vínculo de supra e 
subordinação.  A norma que determina a criação de outra norma lhe é superior ou 
supraordenada; a criada na conformidade dela, inferior ou subordinada.  Essas 
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normas portanto não guardam entre si uma relação de coordenação, mas de 
subordinação hierárquica.   

Nesta relação de criação do ordenamento jurídico não podemos esquecer também que 

está dentro deste contexto a recepção e a delegação como fonte do ordenamento. 

No sistema jurídico positivo a norma superior disciplina a competência material do 

órgão autorizado a criar a norma inferior não sendo determinado, via de regra, o seu conteúdo. 

Contudo, pode ocorrer que a norma superior estabeleça requisitos e elementos que vinculem o 

conteúdo da norma inferior, e quando isto ocorre deve haver o respeito em relação aos 

critérios estabelecidos na norma hierarquicamente superior, sob pena de afronta ao princípio 

da hierarquia das normas. 

Para determinar a existência de hierarquia entre as normas deve-se estabelecer 

preliminarmente como está assentada a relação de subordinação, sob pena de não poder se 

falar na existência de hierarquia entre estas normas. 

Tércio Sampaio Ferraz Júnior (2001, pp. 232-233) ao discorrer sobre o tema leciona: 

O que observamos, na verdade, é que a chamada hierarquia das fontes, não obstante 
ocultar uma relação de poder e de exercício de poder, num âmbito circunscrito, 
tecnicamente é um instrumento importante para o mapeamento formal das 
competências estatais. O ponto de partida é a constituição, que, por pressuposto 
analítico, determina todas as competências normativas do Estado. Assim, por 
exemplo, confere ao poder legislativo a competência para elaborar emendas à 
própria constituição, leis complementares, leis ordinárias, decretos legislativos, seu 
próprio regimento, confere ao Presidente da República a competência para baixar 
decretos-leis e decretos, regulamentar leis, aos ministros de Estado, para baixar 
portarias, aos órgãos, para estabelecer instruções etc. 

A relação de hierarquia entre as fontes do direito será utilizada e novamente abordada 

em outros capítulos do trabalho já que será necessária para responder aos problemas 

estabelecidos na Introdução. 
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1.4. Norma jurídica e os instrumentos introdutórios de normas: estrutura lógica, 
imperatividade e âmbitos de validade 

Como já dito o ordenamento jurídico positivo está inserido dentro de um sistema 

proposicional nomoempírico prescritivo tendo a função de prescrever ou ordenar as condutas 

sociais através das normas jurídicas, tendo como características principais à unidade e a 

hierarquia. 

Outra característica do sistema jurídico, que decorre justamente do fato do direito ser 

um produto de uma determinada cultura, ou seja, de uma sociedade, é a sua continua evolução 

adequando-se as mudanças sociais. Assim pode-se dizer que o ordenamento jurídico é um 

sistema aberto, já que em constante transformação através de suas normas jurídicas que 

devem se adequar à realidade dos fatos sociais relevantes, sendo sempre expressão de um 

valor, já que diante deste implica em uma tomada de posição prévia (LOURIVAL 

VILANOVA, 1947, pp.85-86). 

Winfried Hassemer (2002, p. 289) fala do aspecto aberto do sistema jurídico: 

Com esta reestruturação do sistema jurídico através da positivização do direito, o 
fundamento de validade do direito <<correcto>> já não é a preexistência de regras, 
mas a sua fixação. Deste modo, o sistema jurídico ajusta-se à mudança social e 
presta-se a ser <<instrumento de transformações na sociedade>>. Um direito 
variante e constantemente em mudança nas codificações deixa de estar fixado nos 
princípios de uma ordem estática e ganha uma <<selectividade mais intensa>>. 
Regras anteriormente constantes, preestabelecidas à decisão jurídica (e legitimadoras 
desta) tornam-se disponíveis, tornam-se objecto de legislação e decisão. Desta 
forma, torna-se claro que as regras valem como alternativas escolhidas e são 
substituíveis quando surgem novas exigências. 

Desta forma, o direito deve ser visto, ainda, como um sistema de normas, já que elas 

passam a se relacionar substantiva e formalmente, fazendo parte de um todo, só sendo 

possível conhecer a norma conhecendo o sistema dentro do qual está inserida, não tendo 

existência isolada. 

A norma jurídica é elemento fundamental para o ordenamento jurídico podendo ser 

conceituada (E. GRAU, 2005, p. 239) como um preceito, abstrato, genérico e inovador. 
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Antes de iniciar a análise dos aspectos da norma jurídica que interessam ao trabalho é 

necessário fazer a sua distinção em relação aos instrumentos introdutórios de normas. 

Quando falei a respeito do ordenamento jurídico no item 1.2 foi dito que as normas 

jurídicas eram inseridas no sistema jurídico através das fontes do direito, que podem ser a lei 

em sentido amplo ou um fato ou ato que tenha relevância jurídica, a depender do tipo de 

sistema adotado pelo Estado. 

Desta forma, a fonte do direito não pode ser confundida com a norma jurídica, já que 

esta é o instrumento que introduz aquela no ordenamento jurídico. Sendo chamada, portanto 

de instrumento introdutório de normas. 

A lei ordinária ou o decreto, por exemplo, introduz uma determinada norma que irá 

fazer parte do Sistema Jurídico brasileiro.  

Paulo de Barros Carvalho (2003, p.46) ao tratar do assunto leciona: 

Por fontes do direito havemos de compreender os focos ejetores de regras jurídicas, 
isto é, os órgãos habilitados pelo sistema para produzirem normas, numa 
organização escalonada, bem como a própria atividade desenvolvida por essas 
entidades, tendo em vista a criação de normas. O significado da expressão fontes do 
direito implica refletimos sobre a circunstância de que regra jurídica alguma ingressa 
no sistema do direito positivo sem que seja introduzida por outra norma, que 
chamaremos, daqui avante, de “veículo introdutor de normas”. Isso já nos autoriza a 
falar em “normas introduzidas” e “normas introdutoras”. 

Outra distinção que deve ser realizada é a existente entre norma jurídica Rechtsnorm e 

proposição jurídica Rechtssatz. Kelsen (1997, pp. 80-84) ao fazer esta distinção pretendeu 

acentuar a diferença entre a atividade de aplicar o direito e a desenvolvida pelo estudioso da 

Ciência do Direito. Para o Autor as proposições jurídicas são juízos hipotéticos nos quais a 

ciência jurídica enuncia o sentido de uma ordem jurídica, são assim, enunciados que 

descrevem uma norma jurídica através de sua interpretação ou de seu exame, sendo, portanto 

verdadeiras ou falsas. As normas jurídicas, ao contrário, não são juízos, ou seja, enunciados 

sobre um determinado objeto, são mandamentos ou imperativos, que podem ser traduzidos em 
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comandos, apresentando desta forma um caráter prescritivo, não podendo ser verdadeiras ou 

falsas e sim válidas ou invalidas perante um determinado ordenamento jurídico19. 

A norma jurídica passou a ser definida no positivismo jurídico como uma estrutura de 

comando, ou seja, uma ordem normativa da conduta humana, divergindo apenas no tocante ao 

caráter específico deste comando, seria uma espécie de teoria imperativista da norma jurídica. 

Esta concepção está ligada à aceitação da lei como única expressão do poder normativo e o 

Estado como única fonte do direito. Assim, só é considerada norma jurídica aquela que for 

estabelecida por autoridades legais competentes, investidos na qualidade de agentes de uma 

determinada comunidade, sendo este o aspecto que a distingue das demais normas, como a 

moral e a religiosa.  

Kant (BOBBIO, 1995, pp.191-195) para distinguir os imperativos morais dos demais 

imperativos afirmou que o imperativo categórico prescreve uma ação boa em si mesmo, sem 

nenhum condicionamento (Deve fazer X), indicando um fim que devo escolher, já o 

imperativo hipotético comanda uma ação que não é boa em si mesmo, sendo boa apenas 

condicionalmente (Se quiser Y, deve realizar X), indicando apenas o meio que devo escolher. 

As normas morais ou éticas na classificação estabelecida por Kant seriam imperativos 

categóricos e as demais normas, entre elas as normas jurídicas, seriam imperativos 

hipotéticos. 

A teoria do imperativismo da norma jurídica teve uma primeira fase (imperativismo 

ingênuo) que considerava o direito como um conjunto de normas dirigidas aos cidadãos, 

podendo ser visualizada na seguinte fórmula: Se queres Y, deves X. Onde Y significa “evitar 

a sanção” ou “obter um resultado jurídico”, e X significa o comando da norma. 

                                                 
19 Sobre o direito como ciência nota: 13 
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Em uma segunda fase (imperativismo crítico), adotada por Kelsen, a norma jurídica era 

considerada um imperativo hipotético, sendo dirigida não aos cidadãos e sim aos juízes, 

possuindo a seguinte fórmula: Se Y é, X deve ser. Y indica o comportamento antijurídico do 

cidadão e X a sanção que o juiz deve aplicar. Assim, o imperativo da norma jurídica passou a 

ser caracterizado como um imperativo hipotético sancionador. 

Kelsen passou a estabelecer que a estrutura lógica da norma jurídica seria um juízo 

hipotético (proposição) que descreve enunciados deônticos de que alguma coisa deve ser. A 

estrutura deste enunciado possui um antecedente, que seria a descrição de um comportamento 

humano, ou seja, um fato, conectado ao conseqüente como a sanção correspondente ao 

descumprimento do comando a ser aplicado pelo Juiz.  

As normas jurídicas teriam uma estrutura de imposição de sanções. Assim, passou a 

classificá-las, na primeira edição do Teoria Pura, como primárias, que seriam as normas que 

estabeleciam sanções, e as demais como secundárias, passando nas edições seguintes da Obra 

a chamar as normas que não possuíam sanções de não-autônomas, já que precisavam se ligar 

a outras de natureza sancionadora.  

Esta classificação reducionista foi alvo de diversas críticas, notadamente as feitas por 

Cossio em seu Teoria egológica Del derecho y el concepto jurídico de libertad20, deixando de 

fora ou não conseguindo explicar de forma satisfatória se as normas que prescrevem 

permissões e conferem competência estariam inseridas no conceito de norma jurídica. 

Outrossim, independente das críticas a Teoria kelseniana, pode-se dissecar a estrutura 

lógica estática da norma jurídica em duas partes: 

                                                 
20 Para Cossio a norma primária e secundária não formam dois juízos hipotéticos condicionais distintos estando 
na verdade em pé de igualdade formando um único juízo hipotético entrelaçados pela conjunção disjuntiva “ou”, 
sendo uma só norma.  Tendo a seguinte estrutura: Dado o fato Y deve ser X (endonorma) “ou” dado Não-X deve 
ser S (sanção) (perinorma). 
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a) hipótese de incidência, também denominada tatbestand (pressuposto de fato), 

fattispecie, hecho imponible (fato imponível), fato gerador, entre outras expressões; e 

b) norma, ou, comando, regra, preceito, regra de conduta.    

A estrutura das normas jurídicas não é simples, não se reduzindo apenas ao comando ou 

a norma. Toda norma jurídica possui uma hipótese e um comando, previstos abstratamente e 

só torna-se concreta com a ocorrência no mundo fenomênico de um fato que se subsume a 

hipótese de incidência, incidindo a norma. Este fenômeno é a atuação dinâmica da regra 

jurídica que será estudada no próximo item. 

A hipótese de incidência é uma descrição de um estado de fato, é um conceito jurídico 

positivo universal, não sendo específico de um sistema jurídico particular, é conceituado na 

lição de Geraldo Ataliba como (2005, p. 58): .....a descrição legal de um fato: é a formulação 

hipotética, prévia e genérica, contida na lei, de um fato (é o espelho do fato, a imagem 

conceitual de um fato; é seu desenho). É, portanto, mero conceito, necessariamente abstrato.  

A norma significa algo que “deve ser” ou acontecer, a norma não só prescreve um 

comando, mas também permite e confere poder (competência: o poder de produzir normas 

jurídicas ou para agir de determinada maneira) sempre dirigida à conduta humana, que tem 

sentido de um “ser” (KELSEN, 1986, p. 1): 

A palavra “norma” procede do latim: norma, e na língua alemã tomou o caráter de 
uma palavra de origem estrangeira – se bem que não em caráter exclusivo, todavia 
primacial. Com o termo se designa um mandamento, uma prescrição, uma ordem. 
Mandamento não é, todavia, a única função de uma norma. Também conferir 
poderes, permitir, derrogar são funções de normas.      

A opinião majoritária na doutrina dogmática é de que a norma jurídica é um imperativo 

despsicologizado já que o Juiz apenas a declara, independente da vontade de quem a 

estabeleceu.  

O caráter imperativo da norma jurídica é importante para sua conceituação, outrossim, 

não é suficiente para diferenciá-la das demais normas existentes na vida em sociedade. 
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Godoffredo Telles Jr. (1971, pp. 264-270) entende que o elemento essencial da norma 

jurídica, juntamente com a imperatividade, não é a coação21, a coerção ou a atributividade, 

para o autor este elemento seria o autorizamento, já que compete a ela autorizar que o seu 

destinatário tendo sido violado em seu direito exija o seu cumprimento ou a reparação do 

dano causado.  A norma jurídica seria um imperativo autorizante. 

Outrossim, existe, ainda, a possibilidade de se considerar a norma jurídica como um 

fenômeno complexo envolvendo seu comando e as situações travadas entre os sujeitos que se 

comunicam. A comunicação humana ocorre em dois níveis (FERRAZ JR., 2001, pp. 100-104) 

o nível de cometimento, mensagem emanada, e o nível de relato, conteúdo transmitido. Esta 

troca de mensagens permite se estabelecer relações de subordinação e coordenação entre os 

sujeitos destinatários da norma envolvidos na relação jurídica. Assim a norma pode ser vista, 

também, como comunicação, devendo ser analisada em várias acepções. 

A norma jurídica pode ser estuda sob diversos aspectos, contudo o aspecto que nos 

interessa neste estudo é o da norma jurídica positiva tendo como fonte do direito o estado e 

inserida dentro do ordenamento jurídico nacional. 

As normas jurídicas admitem diversos tipos de classificação, quanto ao conteúdo, 

hierarquia, efeitos, entre outras infinitas formas. As classificações nem sempre obedecem a 

requisitos rigorosos, já que os seus critérios são diversos e tópicos, bem como vão aparecendo 

conforme as necessidades práticas para se resolver os problemas.  

Para os fins específicos deste trabalho será adotada a classificação formulada pela teoria 

kelseniana dos âmbitos de validade da norma, que se divide em material; pessoal; espacial ou 

                                                 
21 Sulléfficacia del diritto; non è assicurata soltanto dalla coazione. Ládozione, nella definizione del concetto di 
diritto, della nota specifica della coattività non deve essere di ostacolo alla giusta valutazione dellímportanza 
che, in ordine all´efficacia del diritto, hanno altritipidi reazione sociale e motivio e fim indipendenti dalla 
coazione. (Uberto Scarpelli – Il problema della definizione e il concetto di diritto, pp. 12-13). 
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territorial e temporal (KELSEN, 1995, pp. 46-47). Esta classificação descreve os elementos 

que compõem a hipótese de incidência da norma jurídica. 

O âmbito material de validade corresponde à forma de comportamento a ser adotada 

pelo indivíduo, quais atos praticar ou deixar de praticar, e à matéria regulada pelos 

destinatários da norma: tributária, orçamentária, ambiental, urbanismo; o âmbito pessoal está 

ligado aos destinatários da norma, uma determinada pessoa física ou jurídica, as pessoas 

jurídicas da União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios; o âmbito espacial de 

validade, pelo lugar em que a norma é valida, o território em que está inserida e deve ser 

observada e o âmbito temporal, que é o lapso de tempo em que a norma tem vigência e 

aplicação.     

1.5. Relação jurídica: notas introdutórias sobre a relação jurídica tributária e a relação 
jurídica processual 

A incidência da norma jurídica é infalível ocorrendo o fato no mundo fenomênico e 

atendidos seus requisitos a norma sempre incidirá, o que falha é o respeito às conseqüências 

da hipótese de incidência realizada. A incidência da norma jurídica, na lição de Pontes de 

Miranda (A.BECKER, 1998, p. 302): ...... ocorre como fato que cria ou continua a criar o 

mundo jurídico; é fato dentro do mundo dos nossos pensamentos, perceptível, porém, em 

conseqüências que acontecem dentro do mundo total. Geraldo Ataliba (2005, p. 45) leciona 

que: Costuma-se designar por incidência o fenômeno especificamente jurídico da subsunção 

de um fato a uma hipótese legal, como conseqüente e automática comunicação ao fato das 

virtudes jurídicas previstas na norma.  

Quando ocorre a incidência da norma jurídica, a sua atuação dinâmica, tem-se como 

conseqüência a irradiação da relação jurídica (A. BECKER, 1998, pp. 295-304): 
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a) realização da hipótese de incidência (ocorrência de um fato no mundo fenomênico 

que se subsume a hipótese de incidência); 

b) incidência da norma jurídica sobre a hipótese de incidência realizada, utilizando a 

expressão de Becker, passando a produzir os seguintes efeitos jurídicos: 

b.1) juridicização da hipótese de incidência: criação da relação jurídica (fato 

jurídico); ou 

b.2) desjuridicização total e parcial da hipótese de incidência: desconstituição total 

ou parcial de um ato jurídico nulo ou anulável; ou 

b.3) não-juridicização da hipótese de incidência: não ocorre a transformação do fato 

(ato, fato em sentido estrito e o estado de fato) em fato jurídico.   

O conceito de relação jurídica como relação inter-humana é estabelecido por Kelsen 

(1997, p.182): .....a relação entre sujeitos jurídicos, quer dizer, entre o sujeito de um dever 

jurídico e o sujeito do correspondente direito (Berechtigung) ou – o que não é o mesmo – 

como relação entre um dever jurídico e o correspondente direito (Berechtigung). 

Esta relação entre os sujeitos jurídicos, sendo um obrigado a uma determinada conduta 

em face do outro, é formada com base na ordem jurídica, assim para a teoria kelseniana a 

relação jurídica é uma relação entre normas, onde o direito subjetivo de um sujeito jurídico é 

reflexo apenas do dever jurídico que lhe corresponde. 

Esta concepção normativista nem sempre foi aceita em sua integralidade, contudo não 

se pode negar o fato de que a relação jurídica deve ser definida com ajuda das normas 

jurídicas que desempenham função primordial na sua elaboração: A relação jurídica é uma 

relazione intersoggettiva. O ordenamento institui, com os dados-de-fato, que entes são 

termos dessa relação. A. LEVI, Teoria generale del Diritto, ps. 403, 417. (LOURIVAL 
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VILANOVA, 1985, p. 93). O direito não cria os elementos desta relação, já que existem 

previamente no mundo fático, apenas lhes determina e disciplina. 

Os elementos identificados na relação jurídica são então: no mínimo dois sujeitos de 

direito, o sujeito ativo, titular do direito subjetivo que lhe confere o poder de exercer atos de 

vontade, de conferir poder, se obrigar, ter interesses protegidos etc., e o sujeito passivo que 

possui o dever jurídico de realizar o objeto da relação jurídica. 

A relação jurídica tributária (rapporto giuridico d´imposta), também, é composta destes 

elementos, sendo formada pelo Estado ou Fisco, ou no caso de parafiscalidade da pessoa 

indicada na Constituição ou na lei, que são os titulares do direito subjetivo, portanto o sujeito 

ativo da relação22; o contribuinte de jure (contribuinte e o substituto legal tributário) ou 

responsável, como sujeito passivo e titular do dever jurídico de realizar o objeto da relação 

jurídica tributária que é a obrigação tributária. 

A obrigação tributária por ser o elemento mais importante do vínculo entre o Estado e o 

sujeito passivo passou a assumir papel preponderante, sendo sinônimo da própria relação 

jurídica tributária, sendo constituída por diversas relações autônomas, que se traduz na 

obrigação tributária de pagar o tributo (obrigação principal), coexistindo de forma 

independente outras obrigações chamadas de acessórias, que estabelecem diversos tipos de 

direitos e deveres estatuídos na norma tributária (Allorio, Fenech, D`Alesio, Jarach, Souto 

Maior Borges e outros).    

A corrente doutrinária que prevalece na Itália, A. Berliri; Espanha, José Juan Ferreiro 

Lapatza, Perez de Ayala; Argentina, Giuliani Fonrouge e no Brasil, Rubens Gomes de Sousa, 

Gilberto de Ulhôa Canto, Amílcar de Araújo Falcão, é a da relação tributária como uma 

                                                 
22 art. 119, CTN: Sujeito da obrigação é a pessoa jurídica de direito público titular da competência para exigir o 
seu cumprimento. 
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relação jurídica centrada na obrigação tributária (ALCIDES JORGE COSTA, 1998, pp. 30-

31).  Assim, por influencia de Rubens Gomes de Sousa é esta a concepção adotada pelo CTN.    

Certos autores alemães e italianos defendiam que o cumprimento da obrigação tributária 

envolvia o exercício de poder por parte do Estado, e o sujeito passivo está submetido a este 

poder nas relações tributárias com o Estado, desta forma, a relação jurídica tributária nada 

mais é que uma relação de poder, demonstração da supremacia do Ente público, que se 

manifesta quando da elaboração da lei que cria o tributo. 

A concepção da relação de tributação como relação jurídica é uma das formas de buscar 

limitar o poder estatal. A análise pela doutrina sobre este tipo de relação jurídica tem por base 

o predomínio menor ou maior do elemento poder e da sua causa ou origem.  No primeiro caso 

o Estado e o sujeito passivo tributário ocupam igual posição, tal qual uma relação de direito 

privado23, no segundo caso ocorre a supremacia do Estado. 

A causa ou origem da relação jurídica tributária é tema de diversas discussões no direito 

tributário, notadamente quanto ao campo a que se deve dedicar o estudo deste problema, se o 

zetético, filosófico, ou o dogmático. 

O cerne da questão, e que sempre moveu o estudo sobre o tema, é aumentar a 

compreensão desta relação jurídica já que com base no princípio da causalidade, tudo que 

começa a existir tem uma causa, e por ser um juízo apriorístico e independente pode 

contribuir para compreensão dos conceitos tributários, sendo fundamental para este 

entendimento. 

                                                 
23 Após a publicação da lei que criou o Código Tributário Alemão, em 23 de dezembro de 1919, que teve seu 
projeto elaborado por Enno Becker, Hans Nawiaski (1982, p. 52) elaborou teoria a respeito da inexistência de 
relação de poder na obrigação tributária entendendo que ela teria as mesmas conseqüências tanto no direito 
privado como no direito público, contudo deveria ser regida por normas próprias de Direito Financeiro. Neste 
caso o Autor defendia que a supremacia do Estado se exauria na elaboração da lei e a obrigação tributária seria 
uma relação creditícia nos mesmos moldes do direito privado.  
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Identificar a causa da relação jurídica tributária, bem como descobrir se o seu estudo é 

relevante para fundamentar a imposição tributária, não é um problema de fácil solução. 

A discussão sobre o assunto é polêmica e se perde ao longo do tempo. Nos Evangelhos 

de São Mateus, 22; São Marcos, 12 e São Lucas, 20, Cristo já pregava o pagamento de 

tributos aos Romanos24.  São Tomás de Aquino defendia o pagamento dos impostos justos, 

que eram instituídos com fundamento no poder soberano para servir ao bem comum, e o não 

pagamento dos impostos injustos (ADRIANO MONTE PESSOA, 2002, pp. 45-47). 

 Giuliani Fonrouge (1977, pp. 425-431) leciona que a teoria causalista do direito 

tributário foi defendida pela escola de Pavia, por Griziotti, com o intuito de conter os abusos 

estatais no exercício do poder de tributar, fazendo uma distinção entre causa do poder de 

tributar, que seriam as vantagens oferecidas aos contribuintes de forma individual, tal qual 

uma contraprestação pelo imposto pago, e da obrigação tributária, que estaria inserida na 

capacidade contributiva. 

Contudo, a teoria causalista defendida por Griziotti não prevaleceu tendo predominado, 

inclusive no Brasil, o entendimento da doutrina alemã de que a relação jurídica tributária 

decorre diretamente da lei não existindo a necessidade da presença de nenhum elemento 

volitivo ou contraprestacional, sendo a lei sua causa ou origem. Contudo, o vinculo do Estado 

com o contribuinte não é uma mera relação de poder ou de força e sim de um vínculo regido 

pelo direito, o Estado só pode exigir dos indivíduos apenas o que prescreve a lei tributária.  

 Assim, a relação jurídica tributária que envolve o Fisco como sujeito ativo e titular do 

direito subjetivo e o contribuinte de jure (contribuinte e o substituto legal tributário) ou o 

responsável como sujeito passivo e titular do dever de cumprir com a obrigação tributária 

sempre terá por base a lei.  

                                                 
24 Date a Cesare quel Che è di Cesare. 
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A obrigação tributária é uma obrigação ex lege no sentido de que surge diretamente da 

lei sem a menor adesão a intersubjetividade ou vontade das partes envolvidas. Desta forma, 

apenas a lei pode definir ou estabelecer a forma ou formas de extinção da obrigação tributária, 

é neste sentido que laborou o legislador nacional, conforme se depreende do art. 146, III, “a” 

e “b” da CF/88 e os arts. 97 e 156, incisos I a XI, ambos do CTN.      

Quando na relação jurídica de direito material, ou neste caso a relação jurídica tributária 

de direito material, o direito subjetivo não se realiza naturalmente pelo obrigado, o seu titular, 

impedido que está de agir por seus próprios meios, tendo em vista o monopólio estatal da 

jurisdição, terá que se dirigir ao Estado-Juiz para que, depois de constatado a existência do 

direito, efetue a sua realização, sua aplicação. 

O direito subjetivo do sujeito ativo da relação jurídica gera um dever que onera o sujeito 

passivo, contudo a satisfação deste direito subjetivo só será possível se a obrigação for 

exigível, neste caso surge à faculdade de se exigir a satisfação do direito, que se chama 

“pretensão” ou Anspruch, expressão dada pelos juristas alemães, Windscheid, Kohler.  

Havendo o exercício desta faculdade, com a exigência extrajudicial pelo sujeito ativo da 

obrigação, terá havido “exercício do direito de pretensão”. Caso o sujeito passivo se recuse a 

cumprir a obrigação, nasce à “ação de direito material”, que é o agir para realização do 

próprio direito.  

Entretanto, o exercício da ação de direito material pelo próprio sujeito ativo é vedada 

pelo ordenamento jurídico que detém o monopólio da função jurisdicional, surgindo como 

forma de realização deste direito à “ação” como direito autônomo em relação ao direito 

material.  

“Ação”, neste sentido, é um direito subjetivo incondicionado ou poder, Carnelutti 

(BENEDITO VITIRITTO, 1999, p. 44), de provocar a jurisdição, de instaurar a relação 
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jurídica processual, é na lição de Pontes de Miranda a pretensão à tutela jurídica (art. 5º, 

XXXV, CF/88).  

A “ação” quando exercida concretamente é denominada “ação exercida”, “ação 

processual”, ou “demanda” e é caracterizado por levar a juízo a afirmação da existência do 

direito material. A “ação processual” conforme adverte Ovídio Baptista (2002, p. 84), não 

substitui a “ação de direito material”25 ou faz desaparecê-la, pois com o monopólio da 

jurisdição, passou a ser exercida pelos órgãos estatais.  

Neste sentido Pontes de Miranda (1973, p. 122) deixa claro que os conceitos de “direito 

subjetivo”, “pretensão”, “ação de direito material”, “ação” e “ação processual” não se 

confundem, podendo haver direito subjetivo sem que haja ou não exista mais a sua pretensão 

e direitos subjetivos e pretensões sem ação. 

O exercício pelo sujeito ativo da “ação processual” indo a juízo faz surgir uma segunda 

relação jurídica, que se estabelece agora entre aquele que se diz titular de um direito subjetivo, 

violado ou ameaçado de violação, e o Estado-juiz que fica obrigado a dar uma solução ao 

pretenso titular do direito. 

Esta nova relação distinta da relação jurídica que origina um direito subjetivo é 

chamada de relação processual, que se estabelece inicialmente de forma linear entre o Estado-

juiz e o pretenso titular do direito subjetivo, chamado de autor, e que provoca a intervenção 

estatal.  

Ocorre que o Estado no exercício da função jurisdicional antes de proferir decisão sobre 

os pedidos do autor deve averiguar a existência do direito material deduzido em juízo, neste 

sentido a “ação processual” deve ser concedida, também a quem não tenha direito subjetivo, 

pretensão, nem ação de direito material.  

                                                 
25 Posição de Azione Pekelis (diritto moderno), Novissimo digesto italiano, v.2., p. 33. 
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A relação processual formada inicialmente entre o autor e o Estado pode se angularizar, 

já que isto não é necessário, Konrad Hellwig, convocando para figurar no outro pólo desta 

relação o sujeito de direito ou quem o represente processualmente, que em tese teria violado 

ou ameaçado de violar o direito subjetivo da outra parte, o réu.   

Lourival Vilanova (1985, pp. 147-148) fala que a relação jurídica de direito material é 

uma relação binária, entre dois sujeitos de direito, relação material didática (R (A,B)), e a 

relação processual faz-se triática (R (A, B, C)).  

A relação processual é um actum trium personarum, ou seja, uma relação formada por 

três sujeitos: o Estado-juiz, que exerce o poder-dever de jurisdição, o demandante e o 

demandado, que se submetem ou se sujeitam a este poder. 

O processo era visto como um contrato (séc. XVIII e XIX, Rosseau) ou um quase-

contrato (séc. XIX, Arnault de Guényvau), foi Bülow (OVÍDIO BAPTISTA, 2002, p.16) que 

em 1868 demonstrou a necessidade do estudo do processo como uma relação jurídica de 

direito público entre o particular e o Estado e determinou as condições e pressupostos de sua 

existência e validade, seus princípios e regras. A crítica a teoria de Bülow, que prevalece na 

doutrina, foi feita por Goldschmidt, que afirmava que o processo seria uma situação jurídica. 

A relação processual, assim, se distingue em vários aspectos da relação jurídica de 

direito material, sendo autônoma em relação a esta, seja pelos seus sujeitos, Estado-juiz, 

demandante e demandado, pelo seu objeto, que é o pedido dirigido ao Estado-juiz de uma 

prestação de tutela jurídica, e pelos seus pressupostos previstos na lei processual. 

A relação processual só será extinta quando o Juiz prestar a tutela jurídica que só ocorre 

quando profere uma sentença favorável ou desfavorável ao demandante, arts. 267 e 269 do 

CPC, (PONTES DE MIRANDA, 1973, p. 220): 

A relação jurídica processual é uma e unitária; vai do começo ao fim do processo, 
salvo se o procedimento é julgado inexistente, porque, aí, a decisão do juiz ou do 
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tribunal tem função de autodefesa. Juiz ou tribunal diz um “não é”, que implica ter 
afastado, declaratoriamente, qualquer eficácia do procedimento. 
A relação jurídica processual é uma só, até que se profira a sentença terminava e 
transite em julgado. Por isso mesmo é de repelir-se qualquer proposição em que 
apareça o conceito de relação jurídica que leva até a execução, se a sentença mesma 
não teve carga de executividade que predomine ou lhe seja a eficácia imediata. 

Tendo em vista as peculiaridades existentes na relação jurídica tributária e na relação 

jurídica processual a compensação de tributos irá atuar de forma distinta em cada uma delas 

produzindo efeitos jurídicos específicos notadamente quando da extinção destas relações 

jurídicas. Estes efeitos serão abordados de forma detida no momento oportuno do trabalho. 

2. ANÁLISE DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL COMO 
INSTRUMENTO INTRODUTÓRIO DE NORMAS GERAIS EM 
MATÉRIA DE LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA: INSERÇÃO DA NORMA 
DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS NESTE 
CONTEXTO 

2.1. Normas gerais em matéria de legislação tributária: o CTN e a norma de 
compensação de créditos tributários 

O Estado Federal surgiu no final do século XVIII, com o advento da Constituição norte-

americana de 1787, da necessidade premente que tiveram as ex-treze colônias britânicas nas 

Américas quando se tornaram independentes do domínio Inglês para não retornarem a sua 

condição anterior, bem como garantir uma unidade política forte para garantir a 

independência conquistada. 

A origem do federalismo nos Estados Unidos da América decorre do fracasso da 

Confederação dos estados americanos passando cada Estado autônomo a ceder parte de sua 

soberania ao novo ente criado. 
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Os Estados-Membros reservaram para União uma lista fechada com a competência e os 

poderes necessários para realização de sua função, ficando com os demais poderes não 

incluídos nesta lista de competências.  

O vínculo federativo norte-americano passou ao longo da história por diversas fases, no 

início a federação norte-americana resguardava grande parte da autonomia dos Estados-

Membros característica que foi sendo modificada ao longo de sua existência em favor da 

União. 

O sistema federativo, desta forma, foi se construindo em cima de experiências concretas 

não existindo um modelo pré-estabelecido, neste caso a teoria vem depois da experiência 

gerando diversos modelos de Estado Federal cada um sendo adequado às peculiaridades 

históricas e sociais de cada País. 

Pode-se dizer então que o federalismo é um modelo de descentralização estatal formado 

em parte das especulações doutrinárias em parte das experiências reais de cada País que adota 

este tipo de regime.  

Raul Machado Horta (1964, p. 39) afirma que “o Estado Federal criou o Estado não 

soberano”, Geraldo Ataliba (1985, p. 10) ao tratar do assunto leciona: 

Exsurge a Federação como a associação de Estados (foedus, foederis) para 
formação de novo Estado (o federal) com repartição rígida de atributos da soberania 
entre eles. Informa-se seu relacionamento pela ‘autonomia recíproca da União e dos 
Estados, sob a égide da Constituição Federal (Sampaio Dória), caracterizadora 
dessa igualdade jurídica (Ruy Barbosa), dado que ambos extraem suas 
competências da mesma norma (Kelsen). Daí cada qual ser supremo em sua esfera, 
tal como disposto no Pacto Federal (Victor Nunes).  

 
Deve desta forma ser ressaltado quando da análise do Estado Federal as idéias de 

soberania e autonomia.  

A soberania pertence à União e a autonomia aos Estados-Membros, não se falando em 

dualidade de soberanias ou a existência de hierarquia entre as entidades que formam o Estado 

Federal.  
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Outra característica relevante no Estado Federal é a descentralização político-normativa 

com a atribuição de competências estabelecidas na Constituição entre a União e os Estados-

membros. 

Como já visto Kelsen ao classificar os âmbitos de validade das normas estabeleceu entre 

outros o âmbito espacial de validade, prevendo as normas válidas em todo o território do 

Estado, que são as normas centrais, e as normas válidas em algumas partes do território do 

Estado, as normas parciais ou locais (KELSEN, 1995, pp. 309-311).  

As normas centrais constituem a ordem jurídica central e as normas parciais ou locais as 

ordens jurídicas locais, ambas integram ordens jurídicas parciais, e juntas formam a ordem 

jurídica total ou nacional. 

Desta forma Kelsen identifica no Estado federal três ordens jurídicas distintas a 

constituição total, Gesammtverfassung, a da União, Bund, e a dos Estados-membros, Lander, 

estas duas últimas juridicamente iguais e subordinadas à constituição total.      

O caput do art. 1º26 da Constituição Federal de 1988 estabelece que o Estado Federal 

brasileiro é formado pela união indissolúvel dos Estados, Distrito Federal e Municípios, e 

mais adiante em seu art. 1827 ao tratar da organização político-administrativa dispõe que a 

República Federativa do Brasil compreende a União (ordem jurídica central), os Estados 

(ordem jurídica local), o Distrito Federal (ordem jurídica local) e os Municípios (ordens 

jurídicas parciais) o que demonstra um caráter bifronte ou dualista da União como ente 

federal (ordem jurídica central e/ou ordem jurídica total ou nacional). 

                                                 
26 Art. 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 
 
27 Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição. 
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A palavra “União” designa na Constituição Federal uma das entidades que compõe a 

federação ao lado dos Estados, Distrito Federal e Municípios sendo uma pessoa jurídica de 

direito público, contudo exerce competências próprias conferidas pela Constituição na ordem 

nacional e internacional, por isso seu caráter bifronte. 

A União exerce diversas competências definidas na Constituição Federal, a competência 

material exclusiva (art. 21), a competência legislativa privativa ou exclusiva (art. 22), a 

competência material comum (art. 23) e a competência legislativa concorrente (art. 24). 

Quando no exercício desta competência concorrente a União legisla em caráter nacional 

(ordem jurídica total ou nacional), no interesse de todos os Entes que compõem a federação, 

tanto que a própria Constituição prescreve que esta competência limita-se ao estabelecimento 

de normas gerais e não exclui a competência suplementar dos Estados28.  

As normas gerais devem ser estudadas na área da repartição de competências 

legislativas dos Estados federais (SACHA NAVARRO COÊLHO, 2005, pp. 96-97) podendo 

ser divida em competência horizontal e vertical. Na horizontal, cada pessoa política recebe 

uma competência específica e delimitada (arts. 21 e 22 da CF/88). Na repartição vertical, as 

competências são atribuídas a mais de uma pessoa política e dividida em graus de interesse, 

surgindo neste contexto às normas gerais (art. 23 da CF/88). 

As normas gerais têm como características serem editadas pelo Congresso Nacional, 

tratarem de matérias que são de competência e de interesse dos Estados e dos Municípios, 

                                                 
28 Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: 
I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico; ...... 
§ 1º-No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. 
§ 2º-A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos 
Estados. 
§ 3º-Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para 
atender a suas peculiaridades. 
§ 4º - A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for 
contrário.  
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padronizarem as matérias de interesse nacional, limitar os poderes legislativos vinculando-os 

aos seus requisitos e dispor sobre conflitos de competência. 

Na seara tributária as normas gerais só tiveram previsão na Constituição de 1946, art. 

5º, inciso XV, letra “b”29, que tratava sobre direito financeiro, estando o direito tributário 

incluído nesta definição por ser no orçamento uma receita derivada.  O texto constitucional 

não explicitava a função ou a finalidade das normas gerais, nem era expresso quanto a sua 

aplicação aos Estados-membros e Municípios, apenas estava previsto que era introduzida no 

ordenamento jurídico através de lei ordinária. 

A Constituição de 1946 não previa em seu processo legislativo uma espécie de lei como 

a lei complementar, que só surgiu no direito brasileiro por meio da Emenda Constitucional nº 

4/6130, estabelecendo um quorum qualificado para a sua aprovação. 

 Foi sob a égide desta Constituição que foi instituída a Lei nº 5.172, de 25-10-1966, hoje 

Código Tributário Nacional, como uma norma geral em matéria de legislação tributária, 

regulando matérias de interesse da União, dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios. 

Com o advento da Constituição de 24 de janeiro de 1967 separou-se o regime das 

normas gerais de direito financeiro em dois grupos, um estabelecendo apenas regras de direito 

financeiro, que continuava a ser veiculado por lei ordinária, art. 8º, XVII, ‘c’31, e o outro 

                                                 
29  Art 5º - Compete à União: ......  
XV - legislar sobre: .......  
b) normas gerais de direito financeiro; de seguro e previdência social; de defesa e proteção da saúde; e de regime 
penitenciário; 
Art 6º - A competência federal para legislar sobre as matérias do art. 5º, nº XV, letras b , e , d , f , h , j , l , o e r , 
não exclui a legislação estadual supletiva ou complementar.   
  
30 Art. 22, EC nº 4/61: Poder-se-á complementar a organização do sistema parlamentar de governo ora instituído 
mediante leis votadas nas duas Casas do Congresso Nacional, pela maioria absoluta dos seus membros. 
 
31 Art 8º - Compete à União:  
    XVII - legislar sobre:  
    c) normas gerais de direito financeiro; de seguro e previdência social; de defesa e proteção da saúde; de 
regime penitenciário; 
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estabelecendo normas gerais de direito tributário que passou a ser veiculado por lei 

complementar, art. 18.   

Quanto à competência material estabelecida no art. 19, § 1º, da CF/6732, a doutrina 

consagrou duas interpretações (PAULO DE BARROS CARVALHO, 2003, pp. 197-202), a 

primeira (corrente tricotômica) entendendo que a lei complementar teria três funções distintas: 

emitir normas gerais de direito tributário; dispor sobre conflitos de competência entre os 

Estados-membros; e regular as limitações constitucionais ao poder de tributar, a segunda 

corrente (corrente dicotômica) entendendo que o referido artigo da constituição consagrou na 

verdade uma dupla função para as normas gerais de direito tributário: estabelecer regras 

comuns para a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, relativamente a conflitos de 

competência em matéria tributária e limitações constitucionais ao poder de tributar. 

A divergência se situava na conceituação do que seria uma norma geral de direito 

tributário e de que tipo de assunto ou matéria regularia sem ofender o pacto federativo, já que 

a União poderia perfeitamente invadir competência reservada aos demais entes federados. 

Paulo de Barros Carvalho (2003, pp. 209-211) ao comentar o assunto leciona que com o 

advento da Constituição de 1988, que prescreve nos incisos e no parágrafo único de seu art. 

14633 as funções da lei complementar de forma específica, a interpretação que prevaleceu foi 

a da corrente tricotômica34 .  

                                                                                                                                                         
Art 18 - sistema tributário nacional compõe-se de impostos, taxas e contribuições de melhoria e é regido pelo 
disposto neste Capítulo em leis complementares, em resoluções do Senado e, nos limites das respectivas 
competências, em leis federais, estaduais e municipais. 
 
32 Art 19, § 1º - Lei complementar estabelecerá normas gerais de direito tributário, disporá sobre os conflitos de 
competência tributária entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e regulará as limitações 
constitucionais do poder tributário.  
 
33 Art. 146. Cabe à lei complementar: 
I - dispor sobre conflitos de competência, em matéria tributária, entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios; 
II - regular as limitações constitucionais ao poder de tributar; 
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre: 
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A Constituição Federal de 1988 manteve a reserva de lei complementar para dispor 

sobre conflitos de competência em matéria tributária, regular as limitações constitucionais ao 

poder de tributar, estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, e a nova 

função, prescrita no art. 146-A35, de estabelecer critérios especiais de tributação com o 

objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência. 

A principal distinção entre a norma geral prevista no art. 146, III, da CF/88 e a do art. 

19, § 1º, da CF/67, é que a norma geral em matéria de legislação tributária passou a 

estabelecer critérios materiais nas letras “a”, “b”, “c” e “d” anteriormente não previstos. 

Mesmo não sendo estes critérios as únicas matérias que podem ser tratadas em norma 

geral tributária elas passam a estabelecer um marco inicial para construção do seu âmbito 

material de validade.      

Assim, o Código Tributário Nacional por tratar das normas gerais de direito tributário 

previstas nas letras “a” e “b” do inciso III do art. 146, da CF/88, foi recepcionado no que não 
                                                                                                                                                         
a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta 
Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes; 
b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários; 
c) adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas. 
d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno 
porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso do imposto previsto no art. 155, II, das contribuições 
previstas no art. 195, I e §§ 12 e 13, e da contribuição a que se refere o art. 239. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 
Parágrafo único. A lei complementar de que trata o inciso III, d, também poderá instituir um regime único de 
arrecadação dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
observado que: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 
I - será opcional para o contribuinte; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 
II - poderão ser estabelecidas condições de enquadramento diferenciadas por Estado; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 
III - o recolhimento será unificado e centralizado e a distribuição da parcela de recursos pertencentes aos 
respectivos entes federados será imediata, vedada qualquer retenção ou condicionamento; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 
IV - a arrecadação, a fiscalização e a cobrança poderão ser compartilhadas pelos entes federados, adotado 
cadastro nacional único de contribuintes. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 
 
34 O Autor critica de forma bastante incisiva a posição tricotômica entendendo ser uma forma de interpretação 
simplista e literal, que na verdade passa um “cheque em branco entregue às mãos do legislador da União” 
(PAULO DE BARROS CARVALHO, 2003, P.201). 
  
35 Art. 146-A. Lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação, com o objetivo de prevenir 
desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência de a União, por lei, estabelecer normas de igual 
objetivo. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 
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contrariar a atual Constituição, nos termos do § 5º, do art. 34 do ADCT36, como norma 

nacional em matéria tributária vinculando a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 

sendo considerado materialmente lei complementar. 

Neste sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário, RE nº 

106217/SP37, que teve como relator o Ministro Octavio Gallotti: 

Execução Fiscal. A interpretação dada, pelo Acórdão recorrido, ao art. 40 da lei n. 
6.830-80, recusando a suspensão da prescrição por tempo indefinido, é a única 
susceptível de torna-lo compatível com a norma do art. 174, parágrafo único, do 
Código Tributário Nacional, a cujas disposições gerais é reconhecida à hierarquia de 
lei complementar. 

É certo que ainda subsistem questionamentos sobre o fato de algumas matérias tratadas 

no CTN38 não serem consideradas normas gerais em matéria tributária, notadamente o Livro 

Primeiro que trata do Sistema Tributário Nacional, sendo pacifico apenas que o são as partes 

do Livro Segundo que tratam de obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência 

tributários. 

A norma que prescreve o conceito jurídico-positivo de compensação de tributos está 

inserida no Livro Segundo do Código Tributário Nacional, parte reservada às normas gerais 

de Direito tributário, em seu Título III, que trata do crédito tributário, respectivamente no art. 

170, portanto, por todo o exposto, resta claro tratar-se de uma norma geral em matéria de 

legislação tributária com âmbito espacial de validade nacional, vinculando a União, os 

Estados, Distrito Federal e Municípios, quando forem exercer a sua competência 

complementar. 

                                                 
36 Art. 34. O sistema tributário nacional entrará em vigor a partir do primeiro dia do quinto mês seguinte ao da 
promulgação da Constituição, mantido, até então, o da Constituição de 1967, com a redação dada pela Emenda 
nº 1, de 1969, e pelas posteriores. 
§ 5º - Vigente o novo sistema tributário nacional, fica assegurada a aplicação da legislação anterior, no que não 
seja incompatível com ele e com a legislação referida nos §3º e § 4º. 
 
37 Publicado no DJ 12-09-1986, pg-16425, Ement Vol-01432-02 pg-00411. 
 
38 O Código Tributário Nacional é dividido em dois livros, o Livro Primeiro que trata do Sistema Tributário 
Nacional e o Livro Segundo das Normas Gerais em Direito Tributário.  O legislador, entretanto não se apercebeu 
que “Normas Gerais em Direito Tributário” está inserido no conceito de Sistema Tributário Nacional. 
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Ademais, a norma do art. 170 do CTN ao prescrever que “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.” está se 

dirigindo as pessoas políticas da União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, são 

eles os destinatários deste comando, são eles que compõem o âmbito de validade pessoal da 

norma, que através de suas leis, neste caso ordinárias, podem introduzir normas de 

compensação dos créditos de tributos de sua competência.   

Ao contrário do entendimento de alguns interpretes o comando normativo do art. 170 do 

CTN não cria uma norma de compensação de crédito tributário ele, além de prescrever o 

conceito jurídico-positivo de compensação no direito tributário, estabelece uma competência 

para a sua criação, competência esta com âmbitos de validade que caracterizam as normas 

gerais de Direito tributário, prevista no art. 146, III, “b”, da CF/88, vinculando os seus 

destinatários39. 

2.2. Lei complementar como instrumento introdutório de normas gerais em matéria de 
legislação tributária 

A vigência ou a entrada em vigor de uma norma pressupõe a sua existência prévia que 

ocorre depois de cumprido o seu processo de formação e com a publicação ou comunicação 

ao povo.  

                                                 
39 Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça RESP – 4310/PR, Publicado no DJ de 09/10/1990, pg.:10888, 
Relator Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro: TRIBUTARIO. CODIGO TRIBUTARIO NACIONAL. O 
CODIGO TRIBUTARIO NACIONAL CONSTITUI O DIREITO TRIBUTARIO FUNDAMENTAL. 
ENCERRA PRINCIPIOS E NORMAS GERAIS DESSE SETOR DOGMATICO. O RESTANTE DA 
LEGISLAÇÃO RESPECTIVA, SALVO ALTERAÇÃO POR LEI DE IGUAL HIERARQUIA, A ELE SE 
ADAPTA. 
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A existência e a entrada em vigor da norma jurídica pode ser simultânea ou em alguns 

casos pode ocorrer em momento de tempo posterior. 

Assim, a vigência é tida para a dogmática jurídica como o início ou o tempo de validade 

da norma jurídica, ou seja, o momento a partir do qual ela passa a regular os comportamentos 

dos indivíduos, prescrevendo a suas condutas, em um determinado ordenamento jurídico. 

Após a entrada em vigor da norma ela incidirá e será aplicada. Segundo Pontes de 

Miranda (2000, pp. 59-60), incidência e aplicação da lei não se confundem, a primeira ocorre 

sempre que o suporte fático previsto na norma em abstrato (hipótese de incidência) ocorre 

concretamente no mundo fenomênico (fato jurídico), e a aplicação ocorre quando a norma 

jurídica é eficaz para produzir efeitos jurídicos. 

Desta forma, o conceito de eficácia e aplicação no tocante à produção de efeitos 

jurídicos se confunde, assim pode-se dizer que eficácia jurídica é a qualidade da norma capaz 

de produzir efeitos jurídicos. 

José Afonso da Silva (2004, p.86) ao tratar do problema da eficácia e da aplicação das 

normas constitucionais classificou-as como normas constitucionais de eficácia plena e de 

aplicabilidade direta, imediata e integral, eficácia contida e aplicabilidade direta e imediata, 

mas possivelmente não integral, e normas de eficácia limitada, que se dividem em: 

declaratórias de princípios institutivos ou organizativos e as declaratórias de princípio 

programático. 

Para produzirem efeitos jurídicos as normas constitucionais40, notadamente as normas 

constitucionais de eficácia limitada e eficácia contida, necessitam de integração, de 

complementação, através de veículos introdutores de normas, como a lei, o Decreto, as 

resoluções. 

                                                 
40 Mesmo a norma constitucional que já tem eficácia para ser aplicada no mundo jurídico podem eventualmente, 
e muitas vezes o são, complementadas por normas infraconstitucionais.    
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É neste sentido que a doutrina passou a estabelecer o conceito de lei complementar em 

sentido amplo, que é toda aquela que complementa uma norma constitucional lhes dando 

eficácia jurídica, ou desenvolvendo os seus princípios.  

Estas leis se dividiriam em leis complementares fundamentais, voltadas para as 

competências e procedimentos das atividades políticas do Estado e a disciplina da Federação; 

as leis complementares orgânicas, que são as que tratam de questões relativas às instituições 

constitucionais; e as leis complementares comuns, que regulam dispositivos constitucionais 

não inseridos nos dois conceitos anteriores (JOSÉ AFONSO DA SILVA, 2004, pp. 228-230). 

Em seu sentido restrito, que é o que nos interessa, a lei complementar é vista no aspecto 

material como: ...leis integrativas de normas constitucionais de eficácia limitada, contendo 

princípio institutivo ou de criação de órgãos e sujeitas à aprovação pela maioria absoluta 

dos membros das duas Casas do Congresso Nacional (Idem, p. 244). E complementa Souto 

Maior Borges (1975, p. 35): Há leis complementares que podem ser aprovadas em 

decorrência de normas constitucionais de eficácia contida (ex., arts. 19, III, c e 24, II da 

Emenda Constitucional n. 1, de 1969).    

A lei complementar no Brasil foi instituída dentro do processo legislativo através da 

Emenda Constitucional nº 4 à Constituição de 1946 em seu art. 22 caracterizada pela 

exigência de aprovação do voto da maioria absoluta do Deputados e Senadores nas duas casas 

do Congresso Nacional, tendo sido classificado por Miguel Reale como um: tertium genus de 

leis, que não ostentam a rigidez dos preceitos constitucionais, nem tampouco devem 

comportar a revogação (perda de vigência) por força de qualquer lei ordinária superveniente 

(MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, 1995, p. 236). 
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A lei complementar brasileira tem origem na loi organique prescrita na norma do art. 46 

da Constituição Francesa de 195841, pois institui no ordenamento positivo francês um tipo de 

norma que ocupa na hierarquia um lugar intermediário entre a Constituição e as leis ordinárias 

e se caracteriza por ter um processo legislativo de elaboração mais solene do que o exigido 

para elaboração das leis ordinárias (Idem, p. 237).   

No aspecto formal ou jurídico-positivo a lei complementar é o veículo introdutor de 

normas aprovado por maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional (art. 69, da 

CF/88). 

No aspecto formal a lei complementar pode ser classificada em dois grupos, as que 

fundamentam a validade de outros atos normativos e as que não fundamentam a validade de 

outros atos normativos, influindo este aspecto na sua posição hierárquica em relação aos 

demais atos normativos. 

Na Constituição Federal de 1988 a lei complementar em sentido restrito é utilizada 

apenas nas normas constitucionais que as prevêem expressamente. Assim, não existe um 

critério jurídico para utilização deste veículo normativo, trata-se de opção de política 

legislativa.   

No Direito tributário o conceito formal de lei complementar passou a ser utilizado na 

Constituição de 1967 e continuou na Constituição de 1988, onde deve ser aplicada, entre 

outros, nos arts. 146, 146-A, 148, 154, I, 155 § 1º, III, 155, § 2º, XII, 156, III. 

                                                 
41 Article 46 : Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées 
dans les conditions suivantes. 
Le projet ou la proposition n'est soumis à la délibération et au vote de la première assemblée saisie qu'à 
l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt. 
La procédure de l'article 45 est applicable. Toutefois, faute d'accord entre les deux assemblées, le texte ne peut 
être adopté par l'Assemblée Nationale en dernière lecture qu'à la majorité absolue de ses membres. 
Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées. 
Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après la déclaration par le Conseil Constitutionnel de 
leur conformité à la Constitution. 
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A Constituição Federal de 1988 optou por continuar, conforme se depreende do art. 146, 

III, letras “a”, “b”, “c” e “d”, mantendo a lei complementar como veículo introdutor de 

normas gerais em matéria de legislação tributária. 

Esta opção como já dito é meramente de política legislativa já que existem outras 

normas gerais, previstas na Constituição Federal de 1988, e que naturalmente devem ter 

características nacionais, vinculando todos os Membros da Federação42, que não necessitam 

de ser introduzidas no ordenamento jurídico nacional através de lei complementar.   

2.3. O falso problema da hierarquia da lei complementar no ordenamento jurídico 
positivo nacional: uma visão da posição hierárquica da norma de compensação de 
créditos tributários em relação às leis ordinárias 

O Código Tributário Nacional, como já dito, foi recepcionado como veículo introdutor 

de normas gerais em matéria de legislação tributária e, portanto é considerado lei 

complementar em sentido material, só podendo ter suas normas modificadas por lei 

complementar em sentido formal e material, o que não significa que sempre será 

hierarquicamente superior a todas as leis ordinárias. 

Como já visto o princípio da hierarquia em Kelsen ou da hierarquia das fontes legais 

tem origem na verticalização a que está submetido o ordenamento jurídico positivo onde a 

norma inferior ou derivada retira o seu fundamento de validade da norma superior ou de 

origem, ocasionando entre elas uma relação de supra e subordinação.  

Para determinar a existência desta hierarquia deve-se estabelecer como está assentada a 

relação de subordinação. 

                                                 
42 Art. 24, §§ 1º a 4º da CF/88. 
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No caso específico do ordenamento jurídico positivo brasileiro temos como ápice do 

sistema a Constituição Federal de 1988 que a partir do momento que entrou em vigor e passou 

a produzir efeitos jurídicos passou a ser o fundamento de validade43 das demais normas 

jurídicas criadas direta ou indiretamente dela, já que nosso sistema é complexo.  Além disto as 

demais normas já existentes no ordenamento que não conflitavam com os preceitos da nova 

ordem constitucional foram recepcionados. 

Parte da doutrina brasileira defende a existência de uma hierarquia formal entre lei 

complementar e lei ordinária, é este, inclusive, o posicionamento adotado pelo Superior 

Tribunal de Justiça em diversos de seus julgados, notadamente quando do julgamento da 

revogação da isenção da COFINS concedida às sociedades civis na lei complementar nº 70/91 

pela lei nº 9.430/9644 45.  

Neste julgamento o STJ entendeu que em qualquer situação fere o princípio da 

hierarquia a revogação de uma lei complementar por uma lei ordinária. Contudo, este 

entendimento decorre de uma interpretação equivocada do princípio da hierarquia, ademais, a 

COFINS contribuição para a seguridade social poderia ter sido instituída por lei ordinária, 

tendo sido criada por lei complementar, apenas no aspecto formal, pois regulando matéria de 

lei ordinária, neste caso não há que se falar em hierarquia e sim em competência 

constitucionalmente estabelecida para o processo legislativo.    

                                                 
43 Caso fosse utilizado todas as bases metodológicas a respeito da norma fundamental de Kelsen, de que a 
primeira constituição histórica deriva da revolução na ordem jurídica, inaugurando uma nova ordem, o Ato 
Institucional nº 5, que modificou totalmente a Constituição de 1967, seria o fundamento de validade da 
Constituição Federal de 1988 e das demais normas do ordenamento jurídico brasileiro.  
    
44 Súmula nº 276. As sociedades civis de prestação de serviços profissionais são isentas da Cofins, irrelevante o 
regime tributário adotado. 
 
45 Agrg Nos ERESP 438347 / RS, Relator(A): Ministra DENISE ARRUDA, Órgão Julgador: PRIMEIRA 
SEÇÃO, Data da Publicação/Fonte: DJ 20.09.2004 P. 180; 
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A Constituição Federal de 1988 estabelece que o processo legislativo compreende entre 

outras a elaboração de leis complementares46 e leis ordinárias, e ao longo de seu texto 

estabelece requisitos formais e materiais para existência válida de cada um destes 

instrumentos introdutórios de normas. 

Em relação à lei complementar são estabelecidas diversas matérias que só por ela 

poderão ser reguladas (âmbito material de validade) bem como a necessidade de quorum 

qualificado para sua aprovação, no caso a maioria absoluta. 

Quanto à lei ordinária suas matérias, também, estão delimitadas na Constituição, 

contudo o seu quorum não é qualificado. 

Com base neste aspecto formal do quorum e com base na disposição da lei 

complementar no art. 59 da CF/88, antes da lei ordinária, e interpretando de forma equivocada 

a teoria da hierarquia das fontes é que parte da doutrina chega à conclusão de que em todas as 

situações a lei complementar é hierarquicamente superior à lei ordinária. 

Manoel Gonçalves Ferreira Filho (1995, p. 238) destaca a impossibilidade de se aplicar 

ao ordenamento jurídico positivo brasileiro a definição hierárquica da lei complementar em 

relação a toda e qualquer lei ordinária, justamente sob o argumento da reserva material 

prevista na Constituição Federal de 1988 para este tipo de instrumento introdutório de 

normas, e usa como exemplo o direito comparado analisando o conceito lógico-jurídico das 

lois organiques da Constituição francesa dada por Vedel, precedente histórico da lei 

complementar nacional47, que estabelece: a definição das leis orgânicas é extremante 

simples: são leis orgânicas as leis às quais a Constituição confere essa qualidade.    

                                                 
46 Art. 59. O processo legislativo compreende a elaboração de: I - emendas à Constituição; II - leis 
complementares; III - leis ordinárias; IV - leis delegadas; V - medidas provisórias; VI - decretos legislativos; VII 
- resoluções.    
Art. 69. As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta. 
 
47 Item 2.2, nota 41. 
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Não se nega a afirmação de que lei ordinária não pode revogar lei complementar, 

contudo desta afirmação não é possível concluir que a lei complementar é hierarquicamente 

superior, já que a premissa lei complementar não pode revogar a lei ordinária também é 

verdadeira. 

   Souto Maior Borges (1975, pp. 24/25) explica esta situação com base nos campos 

privativos de competência reservados pela Constituição às leis complementares e ordinárias: 

Não se nega a procedência da afirmação de que a lei ordinária não pode revogar a lei 
complementar.  Todavia, partindo dessa afirmação não é possível extrair a conclusão 
pela superioridade formal da lei complementar porque a recíproca é igualmente 
verdadeira: a lei complementar não pode revogar a lei ordinária. 
E não pode em virtude basicamente de dois argumentos: 1º) os campos da lei 
complementar e da lei ordinária em princípio não se interpenetram, numa 
decorrência da técnica constitucional de distribuição rationone materie de 
competências legislativas; 2º) a superveniência da lei complementar somente 
suspende ou paralisa a eficácia da lei ordinária, em casos excepcionais e que serão 
oportunamente examinados. 

E o autor continua a sua lição, afirmando ser um falso problema a possibilidade da lei 

complementar ser revogada por lei ordinária, e por conseqüência em todas as situações ser 

hierarquicamente superior (Idem): 

Portanto, o princípio da competência, nos termos em que está constitucionalmente 
estruturado, implica a conclusão de que o problema da possibilidade de ser a lei 
complementar revogada por lei ordinária – e vice-versa – não passa de um falso 
problema.  Não se coloca o problema da revogação das leis quando estamos diante 
de campos legislativos distintos.  Se a lei ordinária invadir o campo da lei 
complementar terá, por isso mesmo, afetada a sua validade, pela inobservância do 
quorum especial e qualificado o extravasamento do seu âmbito material. 

Assim, se uma lei complementar invadir o âmbito de competência material de uma lei 

ordinária, não será considerada inconstitucional apenas, será considerada materialmente lei 

ordinária.   

Sem a presença dos requisitos estabelecidos na Constituição Federal de 1988, de 

aprovação por maioria absoluta e a matéria reservada constitucionalmente, não há que se falar 

em lei complementar, não estando, portanto submetida ao seu regime e podendo ser revogada 

por lei ordinária. 
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É neste sentido o posicionamento do Supremo Tribunal Federal desde o advento da 

Emenda Constitucional nº 1/69, e que podem servir como paradigmas o voto do Ministro 

Moreira Alves na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 0148 e a decisão proferida no 

AI nº 526159/SC49, que teve como relator o Ministro Cezar Peluso, que se posicionaram no 

sentido da COFINS, contribuição social instituída com base no inciso I do artigo 195 da 

Constituição Federal, através da Lei Complementar n0 70/91, poderia ser instituída por lei 

ordinária e a circunstância de ter sido instituída por lei formalmente complementar não lhe 

dá a natureza de contribuição social nova, a que se aplicaria o disposto no § 4° do artigo 195 

da Constituição, porquanto essa lei, com relação aos dispositivos concernentes à contribuição 

social por ela instituída é materialmente ordinária, por não tratar, nesse particular, de matéria 

reservada, por texto expresso da Constituição, à lei complementar, podendo ser revogada 

por lei ordinária posterior. 

Desta forma, a lei complementar só terá o nomen juris já que estará fora de seu âmbito 

de competência material mudando, portanto, a sua natureza.  

É exatamente por este motivo, mudança da natureza, que não se pode falar que lei 

complementar pode revogar uma lei ordinária, já que neste caso estaria tratando de matéria de 

lei ordinária, sendo apenas uma lei complementar em sentido formal. 

No caso de uma lei ordinária invadir o âmbito de competência de lei complementar 

deverá ser considerada inconstitucional no aspecto formal, por não respeitar o quorum 

qualificado de maioria absoluta, e no aspecto material, por tratar de matérias que fogem a sua 

competência. 

                                                 
48 ADC – Ação Declaratória de Inconstitucionalidade nº 1 – Processo: 1 UF: DF Relator(a): Min. MOREIRA 
ALVES Julgamento:  01/12/1993  Órgão Julgador:  TRIBUNAL PLENO  Publicação:  DJ 16-06-1995 PP-18213 
EMENT VOL-01791-01 PP-00088. 
 
49 AI 526159/SC – Relator: Min. CÉZAR  PELUSO julgamento: 27/03/2006 Decisão Monocrática Publicação: 
DJ 11/04/2006 PP – 00061. 
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Ademais, os aspectos formais e matérias de competência das leis complementar e 

ordinária são retirados diretamente da Constituição, não acontece da lei complementar 

estabelecer qual será os aspectos matérias e formais de validade da lei ordinária, pelo menos 

em todos os casos. 

Pode acontecer em alguns casos da lei complementar estabelecer os âmbitos de validade 

formal e/ou material de uma lei ordinária, contudo isto é uma exceção que só confirma a 

regra, e neste caso sim haverá hierarquia entre os instrumentos introdutórios de normas.   

O contrário, contudo não tem previsão em nossa Constituição e no princípio da 

hierarquia. 

O Código Tributário Nacional, apesar de ser um veículo introdutor de normas gerais 

tributárias, só será superior hierarquicamente em relação a uma determinada lei ordinária caso 

tenha sido seu fundamento de validade estabelecendo assim seus critérios formais e materiais. 

Assim, o conceito jurídico-positivo de compensação de crédito tributário previsto no art. 

170 do CTN, considerado como já visto uma norma geral em matéria de legislação tributária, 

ao prescrever que a lei ordinária de cada ente federado pode estabelecer, no exercício de suas 

competências, norma de compensação de seus créditos tributários, passou a ser o fundamento 

de validade de cada uma destas leis ordinárias vinculando-as aos seus requisitos ou critérios 

em virtude do princípio da hierarquia. 

Dissertando sobre o tema Oswaldo Othon de Pontes Saraiva Filho (2001, p.295-296) 

leciona: 

E mais: o art. 170 do CTN, insuficiente, por si só, para conferir ao sujeito passivo da 
obrigação tributária direito imediato à compensação, como preceito geral de Direito 
Tributário, é dirigido aos legisladores da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, que deverão observá-lo, quando estabelecerem as respectivas 
compensações dos indébitos de seus tributos por meio das leis ordinárias. 
Dessarte, as leis ordinárias dos entes da Federação que cuidem da compensação do 
indébito tributário devem observar os termos, as condições e os limites já 
estipulados pelo art. 170 do CTN, lei com hierarquia de lei complementar, sob pena 
de inconstitucionalidade dessa lei ordinária, e aí o termo ordinária mereceria o 
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sentido comum que tem a palavra, por invasão da competência atribuída pela 
Constituição à lei complementar. 

Neste mesmo sentido é o posicionamento de Ives Gandra da Silva Martins (2001, 

pp.181-184) e de Ricardo Mariz de Oliveira (2001, pp. 370-373). 

Caso as leis ordinárias da União, Estados, Distrito Federal e Municípios não tenham 

origem, fundamento de validade, na norma geral do art. 170 do CTN não estará regulando 

matéria referente à compensação como forma de extinção do crédito tributário, ou melhor, da 

extinção das relações jurídicas do Fisco e do sujeito passivo (art. 156, II, CTN), poderá ser 

algum outro tipo de compensação, que como será visto pode ter vários significados no direito 

tributário, ou será considerada inconstitucional. 

Será inconstitucional, pois estará ofendendo o art. 146, III, b da CF/88, que trata da 

reserva material de lei complementar para estabelecer normas gerais em matéria de legislação 

tributária para fins de extinção do crédito tributário. 

O Pleno do Supremo Tribunal Federal já decidiu pela inconstitucionalidade, pôr ofensa 

à norma constitucional disposta no parágrafo anterior, de lei ordinária do Distrito Federal, que 

tratava da extinção do crédito tributário através de dação de bens em pagamento50: 

CRÉDITO TRIBUTÁRIO - EXTINÇÃO. As formas de extinção do crédito 
tributário estão previstas no Código Tributário Nacional, recepcionado pela Carta de 
1988 como lei complementar. Surge a relevância de pedido formulado em ação 
direta de inconstitucionalidade considerada lei local prevendo nova forma de 
extinção do crédito tributário na modalidade civilista da dação em pagamento. 
Suspensão de eficácia da Lei Ordinária do Distrito Federal de nº 1.624/97 

Desta forma, seja com base no princípio da hierarquia, seja pelo fato de ser uma norma 

geral em matéria de legislação tributária toda lei ordinária dos entes da federação que 

                                                 
50 ADI 1917 MC/DF - Distrito Federal Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade, Relator: Min. 
MARCO AURÉLIO, Julgamento: 18/12/1998, Órgão Julgador:  Tribunal Pleno, Publicação: DJ 19-09-2003, pp-
00015, EMENT VOL-02124-03, pp –00521.  
Esta decisão apesar de só ter sido publicada em 2003, foi julgada em dezembro de 1998, portanto antes do 
advento da Lei Complementar nº 104, de 10-1-2001 que acrescentou o inciso XI ao art. 156 do CTN, passando a 
admitir a dação de pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em lei materialmente 
ordinária dos Entes com poder tributário da Federação. 
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prescreva norma de compensação de crédito tributário deve ter origem, ou seja, buscar o seu 

fundamento de validade, no art. 170 do Código Tributário Nacional.  

As leis ordinárias de compensação de créditos tributários justamente por retirarem seu 

fundamento de validade no art. 170 do CTN devem respeitar e se submeter às condições, 

limites e aos requisitos previstos na referida norma.  

Neste sentido, todas as leis federais materialmente ordinárias atualmente em vigor que 

tratam da compensação de crédito tributário: art. 7º do Decreto-lei nº 2.287/86 c/c art. 73 da 

Lei 9.430/96 (compensação de ofício); art. 66 da Lei 8.383/9151; art. 74 da Lei 9.430/96 e o 

art. 89 da Lei nº 8.212/91, retiram seu fundamento de validade e se submetem aos limites e 

requisitos do art. 170 do CTN, norma geral em matéria de legislação tributária. 

3. NORMA E RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA: ANALISANDO A 
ESTRUTURA DA COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS NO CTN 

3.1. A norma jurídica de compensação de créditos tributários: identificando os 
elementos e as relações jurídicas envolvidas no conceito jurídico-positivo de 
compensação do art. 170 do CTN 

A compensação é um instituto jurídico que não pertence à categoria dos conceitos 

lógico-jurídicos, que são conceitos que constituem pressupostos fundamentais para a ciência 

de direito com validade permanente e desvinculado do direito positivo. É assim, um conceito 

dogmático ou jurídico-positivo ligado a um determinado ordenamento jurídico que pode 

construir seus requisitos, elementos, conceitos e estabelecer eficácia através da norma 

                                                 
51 Esta norma admite a compensação entre tributos, contribuições, taxas e receitas patrimoniais da mesma 
espécie e destinação constitucional, contudo em relação a compensação entre receitas patrimoniais, não 
haverá uma compensação de créditos tributários, já que não existirá a extinção de um crédito tributário 
(relação jurídica tributária) e sim de uma receita de natureza não tributária. Desta forma, a compensação 
de receitas patrimoniais, e apenas ela, não tem fundamento de validade no art. 170 do CTN.  
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jurídica. Desta forma, o conceito de compensação brasileiro pode ser distinto do adotado no 

sistema jurídico positivo de Países estrangeiros. O próprio conceito de compensação adotado 

para o direito civil nacional pode, e neste caso é, distinto, em alguns aspectos, do adotado no 

direito tributário. 

 Pontes de Miranda (1959, TOMO XXIV, p. 305) estabelece o conceito do instituto 

jurídico estudado: Compensar é pesar dois créditos, um de A contra B e outro de B contra A, 

um pelo outro (debiti et crediti inter se contributio, MODESTINO, L. 1, D., de 

compensationibus, 16, 2). Compensam-se crédito e dívida. Um vai a um prato; o outro, ao 

outro prato da balança.  

Este conceito baseado no direito privado estabelece as linhas gerais do fenômeno 

jurídico da compensação, como a inutilidade de receber e pagar em ato contínuo, a existência 

de créditos e débitos recíprocos de sujeitos de direito distintos e a extinção simultânea destes 

créditos e débitos. 

A compensação de créditos tributários utilizou para a pesquisa da sua definição, 

conteúdo e alcance os princípios gerais do direito privado utilizados para a definição e 

conteúdo da compensação nesta seara do direito, contudo não os utilizou para a definição dos 

efeitos tributários (art. 109, CTN). 

A compensação de tributos por ser uma forma de extinção do crédito tributário tem 

como principal característica a sua previsão ex lege, por força do disposto na própria 

Constituição Federal de 1988 em seu art. 146, III, b, provindo assim diretamente da lei sem a 

presença de qualquer elemento volitivo do sujeito ativo ou passivo da relação jurídica 

tributária. Desta forma, estando presentes no caso concreto todos os elementos e requisitos 

estabelecidos na hipótese de incidência da norma de compensação a norma incidirá 

automaticamente e deve ser aplicada pelo próprio sujeito passivo tributário ou pelo Fisco 

diretamente. 
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No direito privado, notadamente no direito civil, posto que o Novo Código Civil 

revogou a compensação do antigo Código Comercial, a compensação apesar de estar prevista 

em lei depende apenas da vontade de um dos sujeitos de direito envolvidos na relação 

jurídica, desta forma, existindo uma situação recíproca de créditos e débitos, desde que 

líquidos, vencidos e se refiram a coisas fungíveis, a compensação pode ser realizada 

automaticamente por qualquer um destes sujeitos, extinguindo assim as relações jurídicas 

envolvidas. 

A compensação no direito tributário tem peculiaridades próprias deste ramo do Direito, 

como a submissão aos princípios da legalidade, da segurança jurídica, da indisponibilidade 

dos bens públicos e da moralidade administrativa, que não o confunde com a compensação no 

direito privado, contudo se submete aos contornos gerais deste instituto jurídico (art. 109, 

CTN). 

Neste sentido, no direito tributário além da compensação está prevista em norma geral 

(CTN), tal qual a compensação no direito privado, deve ser precedida de lei ordinária da 

pessoa competente para instituir o tributo que irá fixar os seus elementos, condições e 

garantias, quais tipos de créditos do sujeito passivo tributário serão compensados, se será 

concedida em caráter geral ou específico, entre outras peculiaridades que resguardem o 

crédito tributário. 

O magistério de Bernardo Ribeiro de Moraes (1995, p. 452) demonstra esta necessidade 

da previsão legal para que seja admitida a compensação de tributos: 

 Mais tarde, o Código Tributário Nacional, acompanhando os ensinamentos de 
Antônio Berliri, Rafael Bielsa e de Gabriel de Usera, além de outros, veio admitir a 
extinção do crédito tributário, total ou parcialmente, por meio da compensação, 
desde que por disposição expressa da lei e nas condições e sob as garantias nela 
estipuladas. No direito tributário brasileiro admite-se a compensação, inclusive com 
caráter amplo. No ordenamento jurídico brasileiro, portanto, admite-se a 
compensação para as dívidas tributárias e na forma preconizada por Dino Jarach: 
“mas não com todo o alcance que pode ter no direito privado”. 
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 Desta forma, sem lei que a estabeleça ou a autorize, no caso lei complementar com 

característica de norma geral que dará fundamento de validade as leis ordinárias dos entes que 

detém o poder de tributar, a compensação não poderá ser utilizada pelo sujeito passivo ou 

mesmo pelo Fisco. 

Aliomar Baleeiro (2003, p. 897) retrata esta necessidade da existência de lei para que 

possa ser efetuada a compensação do crédito tributário afirmando inclusive que se trata de um 

modo excepcional de sua extinção sendo, portanto, subsidiário ao pagamento (art. 156, I, 

CTN):  

No Direito Tributário o encontro de dívidas é raro e excepcional, como modo de 
extinção delas na medida em que se contrabalançam. A regra é o pagamento 
inexorável do crédito público, líquido e certo, por efeito da inscrição da dívida do 
sujeito passivo nos livros do sujeito ativo, salvo disposição legal em contrário. 

Portanto, a principal característica da compensação no direito tributário é a sua previsão 

ex lege52 que estabelecerá em suas normas os seus requisitos e condições.  

Desta forma, é totalmente equivocado o entendimento de parte da doutrina nacional 

(HUGO DE BRITO, 2001, pp. 24-27) que entende ser possível a compensação de crédito 

tributário independente de lei por ter fundamento direto na Constituição Federal. Na verdade 

esta opinião, que tem como seu defensor de maior expressão Hugo de Brito Machado, tem seu 

ponto de partida fundado em uma premissa equivocada, a de que o conceito jurídico-positivo 

do pagamento indevido (art. 165 do CTN) se confunde com o de compensação de tributos. 

Assim, concluiu o autor que pelo fato do pagamento indevido ter fundamento constitucional 

direto a compensação também o teria (HUGO DE BRITO, 2001, pp. 10-11), contudo, como 

será visto com mais vagar, o pagamento indevido é apenas um dos elementos que pode 

constituir o crédito do sujeito passivo contra o Fisco para fins de compensação.   

                                                 
52 Lembrando sempre que esta expressão significa não só a previsão em lei, mas também a ausência de acordo de 
vontades entre o Fisco e o sujeito passivo tributário. 
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A compensação no direito tributário tem diversas acepções e o mesmo signo é utilizado 

indistintamente pelo legislador para conceituar e explicar institutos jurídicos diversos, 

cabendo ao aplicador do direito distinguir qual a concepção que o termo é utilizado na norma 

jurídica. 

O termo, tal qual o vocábulo “direito”, tem um caráter multívoco ou polissêmico tendo 

4 (quatro) concepções que ganham enfoque diverso na legislação tributária: a compensação de 

prejuízos, a compensação de tributos retidos na fonte, a compensação nos tributos não-

cumulativos e a compensação como forma de extinção dos créditos tributários. 

Na primeira acepção, a da compensação de prejuízos, a lei53 permite que a empresa faça 

um abatimento na base de cálculo do imposto de renda de 30% dos resultados negativos 

apurados nos anos anteriores, trata-se de compensação de prejuízo com lucro, ou seja, de uma 

redução na base de cálculo do imposto devido à existência de prejuízo, para fins de obtenção 

do “lucro real”. Não se trata de uma verdadeira compensação onde existem créditos e débitos 

simultâneos entre sujeitos de direito distintos. 

Alguns tributos, como o imposto de renda, a contribuição social sobre o lucro, a 

COFINS e o ISS, possuem uma sistemática de arrecadação na fonte pagadora que no ajuste 

final da exação tem este valor deduzido do montante apurado como devido54, trata-se de 

                                                 
53 Lei 9.065/95: Art. 15. O prejuízo fiscal apurado a partir do encerramento do ano-calendário de 1995, poderá 
ser compensado, cumulativamente com os prejuízos fiscais apurados até 31 de dezembro de 1994, com o lucro 
líquido ajustado pelas adições e exclusões previstas na legislação do imposto de renda, observado o limite 
máximo, para a compensação, de trinta por cento do referido lucro líquido ajustado. 
Parágrafo único. O disposto neste artigo somente se aplica às pessoas jurídicas que mantiverem os livros e 
documentos, exigidos pela legislação fiscal, comprobatórios do montante do prejuízo fiscal utilizado para a 
compensação. 
 
54 Pode-se citar como exemplo os §§ 3º e 4º da art. 64 da lei 9.430/96:  
Art. 64. Os pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações da administração pública federal a pessoas 
jurídicas, pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços, estão sujeitos à incidência, na fonte, do imposto 
sobre a renda, da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para seguridade social - COFINS e da 
contribuição para o PIS/PASEP. 
§ 3º O valor do imposto e das contribuições sociais retido será considerado como antecipação do que for devido 
pelo contribuinte em relação ao mesmo imposto e às mesmas contribuições. 
§ 4º O valor retido correspondente ao imposto de renda e a cada contribuição social somente poderá ser 
compensado com o que for devido em relação à mesma espécie de imposto ou contribuição. 
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técnica de arrecadação e de apuração de tributos que é distinta da compensação de prejuízos, 

já que não incide sobre a base de cálculo e não é aplicada apenas em relação aos tributos 

sobre a renda, bem como não se trata de uma compensação de tributos propriamente dita. 

A compensação dos tributos não-cumulativos é típica dos tributos sobre o consumo e 

visa implementar o princípio da não-cumulatividade previsto na CF/88 para o IPI, para o 

ICMS e para a COFINS55. A Constituição ao tratar da não-cumulatividade destes tributos 

prescreveu que deverá haver uma “compensação” entre o valor do imposto devido em cada 

operação, com o montante cobrado nas operações anteriores. Contudo o termo 

“compensação” não possui a mesma conotação técnico-jurídica das acepções anteriores, 

tampouco corresponde a uma forma de extinção do crédito tributário.  Geraldo Ataliba, Cléber 

Giardino e Gilberto de Ulhôa Canto (JOSÉ EDUARDO SOARES DE MELO/ LUIZ 

FRANCISCO LIPPO, 1998, p. 121) já entendiam ainda na Constituição de 1967 que o termo 

apropriado a ser utilizado era “abatimento”. Assim, este tipo de compensação consiste na 

obrigação do contribuinte em “abater” dos débitos oriundos das operações com os créditos 

advindos das operações anteriores. Trata-se de uma operação de natureza financeira, não de 

uma relação jurídica obrigacional, e os créditos desta operação têm esta mesma natureza. 

A compensação como forma de extinção dos créditos tributários está prevista no art. 

156, II, e no art. 170 ambos do CTN, tendo características e peculiaridades totalmente 

                                                                                                                                                         
 
55  Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: 
IV - produtos industrializados; 
3º - O imposto previsto no inciso IV: 
II - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas 
anteriores; 
 
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (Redação da EC nº 03/93) 
§ 2º O imposto previsto no inciso II, atenderá ao seguinte: (Redação da EC nº 03/93) 
I - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias 
ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito 
Federal; 
 
Art. 195. § 12. A lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as contribuições incidentes na 
forma dos incisos I, b; e IV do caput, serão não-cumulativas.  
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distintas das três acepções anteriormente transcritas. Nesta concepção compensar significa 

fazer um encontro de dívidas e ocorre quando duas pessoas simultaneamente são credoras e 

devedoras havendo assim a extinção das duas obrigações de forma recíproca.  

Na compensação as obrigações dos credores e devedores simultâneos são pesadas e 

cada qual quitará o que deve retendo de seu débito quantia suficiente para pagamento de seu 

crédito.  

 O art. 170 do CTN, norma geral em matéria de legislação tributária, estabelece o 

conceito jurídico-positivo de compensação de tributos e concede competência a União, 

Estados, Distrito Federal, e Municípios para criar através de lei materialmente ordinária 

norma de compensação que possibilite a extinção de seus créditos tributários56: 

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. 

Souto Maior Borges (1999, p. 94) assevera que um conceito jurídico-positivo 

corresponde a uma construção do Direito Positivo de um ordenamento jurídico a respeito de 

uma determinada categoria normativa, que só será apreensível empiricamente, ou seja, após o 

conhecimento que se tenha daquele ordenamento.    

Assim, identificada a norma que estabelece o conceito de compensação de créditos 

tributários, bem como o ordenamento jurídico e o sub-sistema do direito positivo em que está 

inserida, deve ser feita a sua decomposição para que se possa identificar e estabelecer seus 

requisitos, significados, elementos, bem como quais destes elementos devem ser observados 

como limite pelos entes da Federação no exercício de suas competências para criação de suas 

normas de compensação.  

                                                 
56 Vide Capítulo 2º. 
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Os requisitos da norma para que se opere a compensação do crédito tributário são: a) 

existência de lei ordinária estabelecendo condições e garantias gerais ou específicas; e b) 

reciprocidade de obrigações entre o Fisco e o sujeito passivo (duas relações jurídicas de 

créditos e débitos).  

Os elementos contidos no conceito jurídico-positivo da compensação de tributos são 

quatro: o Fisco (sujeito ativo), o contribuinte de jure (contribuinte e o substituto legal 

tributário) ou responsável (sujeitos passivos tributários), o crédito tributário (débito do sujeito 

passivo) e o crédito do sujeito passivo (débito do Fisco). 

Analisando de forma mais detida os elementos e os requisitos da compensação de 

tributos chega-se à conclusão de que ela não extingue apenas o crédito tributário, extinguindo 

também a obrigação tributária que lhe dá origem, bem como duas relações jurídicas distintas, 

em que o credor de uma é o devedor da outra simultaneamente: a relação jurídica tributária 

entre o Fisco e o sujeito passivo que origina o crédito tributário (obrigação tributária + crédito 

tributário) e a relação entre o sujeito passivo que possui um crédito junto ao Fisco.  

Paulo de Barros Carvalho (2003, p. 460) ressalta esta peculiaridade do instituto que 

passou desapercebida pelo legislador:  

A compensação no direito tributário apresenta a particularidade de comportar o 
encontro de relações obrigacionais em que uma delas, a que tem o sujeito passivo 
por credor, seja vincenda. 
..................................... 
No quadro da fenomenologia das extinções, a compensação ocupa o tópico de 
modalidade extintiva tanto do direito subjetivo como do dever jurídico, uma vez que 
o crédito do sujeito pretensor, num dos vínculos, é anulado pelo seu débito, no outro, 
o mesmo se passando com o sujeito devedor. 

Desta forma, a compensação de tributos é uma forma de extinção da relação jurídica 

tributária do Fisco com o sujeito passivo, que gera o direito subjetivo do Fisco ao crédito 

tributário, e da extinção da relação jurídica do sujeito passivo com o Fisco, que origina o 

direito subjetivo do sujeito passivo de crédito contra o Fisco. 
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Identificados os elementos e os requisitos da norma de compensação do crédito 

tributário será feita a analise e o estudo de cada um destes elementos nos itens seguintes.  

3.2. Compensação de créditos tributários como forma de extinção da relação jurídica 
tributária do Fisco e do sujeito passivo e da relação jurídica do sujeito passivo e do 
Fisco: analisando o crédito do Fisco (a obrigação e o crédito tributário) 

A obrigação em sentido amplo se identifica com o dever jurídico do sujeito passivo 

estabelecido na norma para realizar ou deixar de realizar um determinado ato. Num sentido 

mais estrito o conceito de obrigação é sinônimo de relação jurídica vinculando um credor ao 

devedor.  

O Código Tributário Nacional ao tratar da obrigação tributária não lhe definiu um 

conceito específico, assim, o conceito jurídico positivo de obrigação adotado no direito 

privado é o mesmo para o direito tributário. Neste sentido leciona Rubens Gomes de Sousa 

(1970, p. 47): o conceito de obrigação é um conceito geral, comum a todos os ramos do 

direito que tenham a natureza obrigacional quer pertençam ao direito privado, quer ao 

direito público. 

A obrigação tributária é a relação jurídica definida na lei tributária, ex lege, representada 

pelo vínculo entre o Fisco titular do direito subjetivo de exigir uma prestação patrimonial ou 

não patrimonial do sujeito passivo tributário. 

Giuliani Fonrouge (1977, p. 352) conceitua a obrigação tributária como: o vínculo 

jurídico em virtude do qual um sujeito (devedor), deve dar a outro sujeito, que exercita o 

poder fiscal (credor), somas de dinheiro ou quantidades de coisas determinadas por lei. 

Desta forma, a relação jurídica tributária é gênero, do qual diversas obrigações 

tributárias se apresentam como suas espécies, assim, o sujeito passivo tributário se submete às 
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obrigações principais (pagamento do tributo57 – obrigação patrimonial de “dar”) e acessórias 

(fazer, não-fazer ou suportar uma atuação do sujeito ativo58 – obrigação não patrimonial). 

O Código Tributário Nacional ao dividir as obrigações em principal e acessória, não 

entende, como no direito civil, que exista uma dependência entre elas, pois trata cada 

obrigação de forma autônoma e independente. 

A obrigação principal tem como objeto o pagamento de tributo e a obrigação acessória 

tem por objeto as prestações positivas ou negativas no interesse da arrecadação ou da 

fiscalização de tributos. Tendo em vista a peculiaridade do conceito jurídico positivo de 

obrigação no direito tributário nacional, que a divide em dois tipos distintos de prestação, uma 

obrigação patrimonial e outra não patrimonial, Souto Maior Borges (1999, pp. 80-85), faz 

uma crítica à doutrina nacional que adota de forma indistinta a doutrina estrangeira, 

notadamente a italiana, que entende que toda obrigação é patrimonial, por não encontrar 

referibilidade no direito positivo tributário brasileiro.  

Desta forma, não se pode adotar no direito positivo tributário brasileiro o entendimento 

de Achille Donato Giannini, Giuliani Fourouge, entre outros (BERNADO RIBEIRO 

MORAES, 1995, p. 257) de que tanto a obrigação principal como a secundária tem natureza 

econômica ou patrimonial.   

A relação jurídica tributária é conseqüência da incidência da norma jurídica tributária 

dando causa a uma infinidade de direitos e obrigações, neste sentido a norma jurídica 

                                                 
57 Art. 113, CTN: A obrigação tributária é principal ou acessória. 
§ 1º. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou 
penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. 
 
58 ART. 113, § 2º, CTN: A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, 
positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.  
§ 3º: A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal 
relativamente a penalidade pecuniária. 
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tributária possui a mesma estrutura estática complexa de todas as demais normas jurídicas59, 

apenas se distinguindo quanto ao seu objeto que é o dever de entrega de dinheiro ao Fisco e 

nos atos necessários a fiscalização tributária, sendo, portanto, composta por uma hipótese de 

incidência, que neste caso podemos chamar de tributária, e da norma ou regra tributária60. 

Ocorrendo o fato no mundo fenomênico realizasse a hipótese de incidência tributária 

com a subsunção do fato, e a incidência da norma jurídica tributária sobre a hipótese de 

incidência realizada, tendo como uma de suas conseqüências à irradiação da relação jurídica 

tributária (juridicização do fato previsto na hipótese de incidência). A ocorrência de toda esta 

fenomenologia da atuação dinâmica da norma jurídica tributária faz nascer à relação jurídica 

tributária, que é sinônimo da obrigação tributária. 

A hipótese de incidência tributária pode referir-se a um fato positivo, quando algo existe 

ou acontece, ou negativo, quando algo não existe ou não acontece. Ressalte-se que a 

expressão fato abrange tanto o ato, o fato em sentido estrito e o estado de fato. 

Assim, a obrigação tributária nasce com a ocorrência do fato concretamente, realizando 

a hipótese de incidência e incidindo a norma jurídica tributária. O Código Tributário 

Nacional, neste sentido, prescreve em seu § 1º, do art. 113, que a obrigação tributária surge 

com a ocorrência do fato gerador, e define em seu art. 11461, que o fato gerador é a situação 

definida em lei como necessária e suficiente para ocorrência da obrigação tributária.  

A Expressão fato gerador é muito criticada, pois dá a idéia de que o fato é necessário e 

suficiente para gerar a obrigação tributária, quando é apenas necessário, pois como já visto 

                                                 
59 Item 1.4. 
 
60 É norma tributária – compondo o conjunto que se convencionou designar direito tributário material – a que 
trata do tributo, na sua configuração e dinâmica, e rege o relacionamento que o instituto enseja estabelecer 
entre os sujeitos da obrigação tributária e dos deveres de contorno (assim designados por Renato Alessi). 
(GERALDO ATALIBA, 2005, p. 52). 
 
61 Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua 
ocorrência. 
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isoladamente nada cria. Esta expressão também se confunde com o fato em concreto ocorrido 

no mundo fenomênico o que torna a expressão dúbia, ora significando uma entidade abstrata, 

a hipótese de incidência, ora significando o próprio fato juridicizado.  

Alfredo Augusto Becker (1998, p.318) critica, também, a expressão fato gerador 

preferindo a expressão hipótese de incidência: 

Escolheu-se à expressão hipótese de incidência para designar o mesmo que outros 
autores denominam de “suporte fático” ou “Tatbestand” ou “fattispecie” ou “hecho 
imponible” ou “presupposto del tributo” ou “fato gerador”. Esta última expressão é a 
mais utilizada pela doutrina brasileira de Direito Tributário e, de todas elas, a mais 
infeliz porque o “fato gerador” não gera coisa alguma além de confusão intelectual. 
Para que possa existir a relação jurídica tributária é necessário que, antes, tenha 
ocorrido a incidência da regra jurídica tributária sobre o “fato gerador” e, em 
conseqüência, irradiado a relação jurídica tributária. 

A expressão fato gerador estabelecida no CTN é sinônima da expressão hipótese de 

incidência tributária, suporte fático tributário, pressuposto de fato, vistas no item 1.4. Desta 

forma, a melhor expressão a ser utilizada é hipótese de incidência trituraria, quando se refere 

ao preceito genérico e abstrato previsto na norma tributária, e fato gerador da obrigação 

tributária, em relação ao fato concreto ocorrido no mundo fenomênico que se subsume a 

hipótese de incidência tributária. 

Assim, a hipótese de incidência tributária é a descrição legal do fato gerador da 

obrigação tributária cuja ocorrência concreta a lei atribui força para determinar o nascimento 

da obrigação tributária. Esta hipótese de incidência é composta por vários aspectos ou âmbitos 

de validade, que podem vir arrolados totalmente ou em parte, neste caso os aspectos serão 

encontrados em outras hipóteses de incidência, de forma explicita ou implícita. 

Os aspectos da hipótese de incidência tributária, como prefere chamar Geraldo Ataliba, 

ou dos âmbitos de validade da norma, como prefere Kelsen, determinam de forma abstrata e 

geral os sujeitos da relação jurídica tributária, seu conteúdo material, local e o momento de 

seu nascimento. Assim, podem-se dividir os âmbitos de validade da norma tributária ou os 
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aspectos da hipótese de incidência tributária em: material; pessoal; espacial ou territorial e 

temporal. 

O aspecto ou âmbito de validade material da hipótese de incidência tributária é o mais 

complexo e importante aspecto da hipótese de incidência contendo a caracterização e 

individualização do fato gerador da obrigação tributária, sendo critério básico para se 

estabelecer o quantum debeatur do tributo (base de cálculo ou imponível e a alíquota), sua 

caracterização, classificação e espécie. A hipótese de incidência tributária pode ter como 

conteúdo material qualquer espécie de fato jurídico, com exceção do fato ou ato jurídico 

ilícito62. Importante esclarecer que qualquer fato jurídico lícito ou fato jurídico econômico 

lícito podem configurar na hipótese de incidência tributária, salvo nos sistemas jurídicos que 

constitucionalizaram o princípio da capacidade contributiva, neste caso os tributos só poderão 

ser cobrados sobre signos presuntivos de riqueza, conforme a capacidade econômica do 

sujeito passivo tributário63.      

O aspecto ou âmbito de validade pessoal da hipótese de incidência tributária determina 

os sujeitos ativo e passivo do fato gerador da obrigação tributária. O sujeito ativo é o credor 

da obrigação tributária. Cabe a Constituição delimitar e atribuir competência legislativa a 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios para instituição de tributos, cabendo a lei 

tributária atribuir capacidade às pessoas para ser sujeito ativo da obrigação tributária. A lei 

                                                 
62 Art. 3ºCTN: Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, 
que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente 
vinculada. 
 
63 A Constituição Federal de 1988 estabelece o princípio da capacidade contributiva no § 1º, do art. 145, apenas 
em relação aos impostos, desta forma a hipótese de incidência material dos impostos brasileiros somente poderá 
versar sobre fatos signos presuntivos de riqueza de acordo com a capacidade econômica do contribuinte, sob 
pena de ser considerado inconstitucional.  
Art. 145.  § 1º, CF/88: Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a 
capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir 
efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os 
rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. 
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pode atribuir capacidade tributária à própria pessoa política que a instituiu64, neste caso a 

atribuição é implícita, ou a pessoa diversa surgindo à figura da parafiscalidade65. A 

parafiscalidade consiste na lei atribuir titularidade, distinta da pessoa política titular da 

competência para instituição do tributo para arrecadá-lo, em proveito próprio a pessoas 

jurídicas de direito público (INSS, DENER, OAB, INCRA, etc.) ou de direito privado que 

persigam finalidades públicas ou de interesse público (SESC, SENAC, SEBRAE).  Quanto ao 

sujeito passivo da obrigação tributária a lei classifica-os em contribuinte de jure (contribuinte 

e o substituto legal tributário) e no responsável tributário, este tema será devidamente 

abordado no item 3.4.  

O aspecto ou âmbito de validade espacial ou territorial da hipótese de incidência 

tributária determina de forma implícita ou explicita o lugar ou distintos lugares aonde irá se 

configurar o fato gerador da obrigação tributária. 

O aspecto ou âmbito de validade temporal da hipótese de incidência tributária indica de 

forma implícita ou explícita as circunstâncias de tempo do fato gerador da obrigação 

tributária. 

Com o nascimento da obrigação tributária principal existe apenas o dever do sujeito 

passivo em efetuar o pagamento do tributo, que só será exigível com o surgimento do crédito 

tributário. 
                                                 
64 Art. 6º CTN: 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. 
Parágrafo único. Os tributos cuja receita seja distribuída, no todo ou em parte, a outras pessoas jurídicas de 
direito público pertencerá à competência legislativa daquela a que tenham sido atribuídos. 
 
65 Art. 7º CTN: A competência tributária é indelegável, salvo atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar 
tributos, ou de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária, conferida por uma 
pessoa jurídica de direito público a outra, nos termos do § 3º do artigo 18 da Constituição. 
§ 1º A atribuição compreende as garantias e os privilégios processuais que competem à pessoa jurídica de direito 
público que a conferir. 
§ 2º A atribuição pode ser revogada, a qualquer tempo, por ato unilateral da pessoa jurídica de direito público 
que a tenha conferido. 
§ 3º Não constitui delegação de competência o cometimento, a pessoas de direito privado, do encargo ou da 
função de arrecadar tributos. 
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O direito de crédito tributário é oriundo da obrigação tributária66, um reflexo desta 

obrigação, que se extingue juntamente com a extinção do crédito. 

 A obrigação tributária é originariamente ilíquida e em decorrência de um ato da 

autoridade administrativa que formaliza o crédito tributário torna a obrigação líquida.  

O crédito tributário nasce da obrigação tributária e dela não se distingue, com exceção 

das circunstâncias que o modifiquem ou excluam a sua exigibilidade67, pois neste caso a 

obrigação tributária não será afetada podendo gerar outro crédito tributário, caso não tenha 

ocorrido a preclusão do direito do Fisco, sem os vícios existentes no anterior.  

O crédito tributário é constituído por um ato privativo da autoridade administrativa, 

chamado lançamento, que verifica a ocorrência do fato gerador da obrigação, e determina a 

matéria tributável, calcula o montante do tributo devido, identifica o sujeito passivo e 

determina a aplicação da penalidade se cabível. 

Alfredo Augusto Becker com base na atuação dinâmica da norma jurídica tributária 

conceitua o lançamento como um conjunto de operações de natureza psicológica-material ou 

jurídica (1998, p.352): 

Por sua vez, havendo ocorrido a incidência de regra jurídica tributária, é ainda 
necessário proceder a transfiguração da base de cálculo (núcleo da hipótese de 
incidência) em uma cifra aritmética e sobre esta calcular a alíquota do tributo. 
As supra referidas investigações, análises, conversão em cifra aritmética e aplicação 
de alíquota, consistem em operações que podem ser simples ou complexas e cuja 
natureza pode ser psicológica-material ou jurídica. O conjunto destas operações 
(investigação e análise dos fatos que realizaram a hipótese de incidência; conversão 
da base de cálculo em cifra aritmética; cálculo da alíquota do tributo) forma o 
lançamento (“accertamento”) tributário.  

                                                 
66 Art. 139.CTN: O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta. 
 
67 Art. 140. CTN: As circunstâncias que modificam o crédito tributário, sua extensão ou seus efeitos, ou as 
garantias ou os privilégios a ele atribuídos, ou que excluem sua exigibilidade não afetam a obrigação tributária 
que lhe deu origem. 
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Neste mesmo sentido Ferreiro Lapatza (1996, p. 475) leciona que: La liquidación, em 

sentido amplio, em los tributos variables, compreende la determinación del hecho imponible, 

de la base, del tipo y la aplicación del tipo a la base para hallar la cuota. 

Analisando os conceitos de lançamento tributário apresentados pela doutrina pode-se 

chegar à conclusão de que se trata de um ato de aplicação das normas tributárias e neste 

sentido não difere o conceito jurídico positivo de lançamento previsto no art. 142 do CTN que 

estabelece: 

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito 
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente 
a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a 
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito 
passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. 

 Assim, com base no conceito jurídico positivo do art. 142 do CTN, temos que o 

lançamento caracteriza-se como uma norma individual e concreta, portanto um ato 

administrativo vinculado, de competência privativa da autoridade tributária, não podendo ser 

realizado pelo sujeito passivo tributário, tendo por objeto calcular o montante do tributo 

devido, identificar o sujeito passivo e aplicar a penalidade cabível, caso seja constatado 

infração a norma tributária68. 

Lançamento no direito tributário tem mais de um significado, podendo ser definido ora 

como procedimento administrativo (art. 142, CTN), ora como um ato administrativo (art. 150, 

CTN), é através do procedimento de lançamento onde os elementos jurídicos incidem de 

modo a formar o ato final de lançamento. Apenas o ato de lançamento é de competência 

privativa da autoridade tributária, podendo, desta forma o sujeito passivo tributário participar 

do procedimento de lançamento nos termos da lei. 

                                                 
68 A penalidade cabível só será aplicada se houver infração a legislação tributária sendo aplicada uma multa, 
neste caso o lançamento é introduzido no ordenamento jurídico através de um auto de infração, neste sentido 
auto de infração será considerado lançamento, caso inexista infração, não haverá o respectivo auto e via de 
conseqüência não será considerado lançamento. 
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Desta forma, apenas com o ato de lançamento é que se formaliza o crédito tributário 

tornando-o líquido, certo e exigível, sendo notificado o sujeito passivo da sua constituição nos 

termos do art. 145 do CTN69. Ressalte-se que a notificação não constitui o crédito tributário, 

ela apenas informa o sujeito passivo da sua constituição para que faça a sua impugnação ou 

apresente recurso administrativo. 

Tema bastante discutido no direito tributário é a construção da teoria da eficácia jurídica 

do lançamento tributário que influenciará diretamente na constituição do crédito tributário. 

Alguns autores, como Gaston Jèze, Gustavo Ingrosso, Enrico Allorio, Benvenuto Griziotti, 

defendem a eficácia jurídica constitutiva do lançamento, defendendo que a obrigação 

tributária nasce do ato de lançamento.  

Outra corrente, defendida pela maioria da doutrina (Ives Gandra da Silva Martins, 

Gilberto de Ulhôa Canto, Rubens Gomes de Sousa, Amílcar de Araújo Falcão, Albert Hensel, 

Dino Jarach, Giorgio Tesoro, entre outros) assevera a eficácia jurídica declaratória do 

lançamento tributário, no sentido de que ele apenas declara ou reconhece algo que preexiste, 

no caso a obrigação tributária que nasce no momento de ocorrência do seu fato gerador. 

Uma terceira corrente defende uma eficácia preclusiva do lançamento (Souto Maior 

Borges e Alfredo Augusto Becker), com base na teoria da eficácia jurídica de Ângelo Falzea. 

Souto Maior Borges (1999, pp. 456-463) explica que Falzea isolou três tipos de eficácia 

jurídica: a) eficácia constitutiva, onde uma situação jurídica posta diverge da situação jurídica 

preexistente; b) eficácia declaratória, onde a situação jurídica constituída converge com a 

situação jurídica preexistente; e c) eficácia preclusiva, quando a situação jurídica posta surge 

independente, seja em conformidade ou desconformidade, da situação jurídica preexistente. 

                                                 
69 Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de: 
I - impugnação do sujeito passivo; 
II - recurso de ofício; 
III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo 149. 
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Neste sentido, a doutrina denomina a eficácia preclusiva em substancial, quando torna 

irrelevante a situação jurídica da norma individual e concreta ser aplicada no mundo jurídico 

de forma indiferente da sua correta ou incorreta adequação a hipótese de incidência normativa 

(norma geral e abstrata). No caso do lançamento tributário este fenômeno ocorre quando a 

própria legislação tributária juridiciza a restituição do indébito tributário e faz cessar a sua 

eficácia com o decurso do tempo (prescrição) para obter a sua devolução, houve neste caso 

uma preclusão do lançamento tributário realizado indevidamente. A legislação tributária 

prefere o pagamento do tributo devido, ou seja, aquele lançado em conformidade com a 

norma tributária geral e abstrata, contudo, caso ocorra lançamento em desconformidade com a 

referida norma (exação tributária indevida, tributo pago em parte, tributo não pago, etc.) 

escoado o decurso de tempo para apresentação de inconformidade, seja do sujeito ativo ou 

passivo tributários, haverá a incidência da preclusão substancial do lançamento. 

Esta eficácia preclusiva do lançamento, também se apresenta no procedimento 

administrativo tributário e no processo judicial, sendo chamado de eficácia preclusiva 

processual. A constituição do crédito tributário através do lançamento deve ser comunicada ao 

sujeito passivo tributário através de notificação, neste sentido o crédito plenamente exigível 

tem a sua eficácia suspensa aguardando prazo preclusivo para sua impugnação pelo próprio 

sujeito passivo, podendo ainda, o lançamento ser revisto de ofício (art. 149, CTN) pelo 

próprio sujeito ativo (Fisco). Neste caso a reapreciação do lançamento é feita através de 

procedimento administrativo tributário (âmbito interno), contudo deve respeitar os efeitos 

preclusivos internos, ou seja, os prazos estabelecidos em lei para o sujeito passivo e o Fisco 

possam pleitear e realizar a anulação ou substituição do lançamento, passados estes prazos 

ocorre a produção do efeito preclusivo processual interno do lançamento. O lançamento 

também pode ser impugnado no âmbito do Poder Judiciário neste caso ocorre à preclusão 
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externa, pois caso o sujeito passivo não exerça o seu direito tempestivamente ocorrerá a 

incidência do feito preclusivo processual externo do lançamento. 

Assim, a teoria da eficácia preclusiva do lançamento é a que melhor consegue explicar 

este fenômeno jurídico, posto que não se pode dizer que o lançamento constitui a obrigação 

tributária já que ele, lançamento, como situação jurídica não diverge da obrigação tributária, 

bem como não se pode dizer que o lançamento é declaratório desta obrigação, já que pode em 

algumas situações convergir com esta obrigação (ser aplicado em respeito à norma), ora 

divergir, tendo assim efeito preclusivo, pois surge de forma independente da obrigação 

preexistente. 

Neste sentido é a lição de Ângelo Falzea (ALFREDO AUGUSTO BECKER, 1998, p. 

358): O fato do lançamento é a resultante do processo já descrito que, partindo de uma 

situação inicial de objetiva incerteza, conduz, através da atividade espiritual de clarificação 

da realidade, a uma declaração de ciência munida de eficácia preclusiva. 

A constituição do crédito tributário pelo lançamento é efetuada através das seguintes 

modalidades: lançamento por declaração ou misto (art. 147, CTN), lançamento direto ou de 

ofício (art. 149, CTN) e lançamento por homologação (art. 150, CTN). 

No lançamento por declaração ou misto70 o sujeito passivo ou terceiro apresenta 

declaração contendo as informações e operações de quantificação do débito tributário antes da 

autoridade administrativa efetivar o ato de lançamento. O próprio sujeito passivo ou terceiro 

poderá retificar a sua declaração em caso de erro, antes de notificado do lançamento, quando 

pretenda reduzir ou excluir tributos, nos termos do § 1º, do art. 147, CTN, contudo caso 

queira recolher tributo declarado com insuficiência deverá efetuar a denúncia espontânea 

                                                 
70 Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou 
outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, 
indispensáveis à sua efetivação. 
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prevista no art. 138 do CTN. O art. 148, CTN, estabelece o lançamento por arbitramento, 

espécie de lançamento de ofício, quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em 

consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade 

lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que as 

declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito 

passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado contenham irregularidades, ressalvada, prova em 

sentido contrário. 

O lançamento direto ou de ofício é realizado diretamente pela autoridade administrativa 

sem a participação do sujeito passivo ou terceiro na quantificação do débito ou quando o 

sujeito passivo não efetua o pagamento ou paga insuficientemente o tributo. Neste caso o 

pagamento do tributo é posterior ao ato de lançamento. Este tipo de lançamento pode 

substituir o lançamento por declaração ou misto e o por homologação, quando existir erros na 

edificação do tributo ou em seu pagamento. O art. 149 do CTN estabelece também os casos 

em que o lançamento pode ser revisto de ofício pela autoridade administrativa. 

A modalidade de lançamento por homologação é a mais utilizada na constituição do 

crédito tributário, por representar o princípio da praticabilidade da tributação já que utiliza o 

sujeito passivo na elaboração dos atos lógicos e psicológicos de apuração do quantum do 

tributo devido e o seu pagamento antecipado, se for o caso, cabendo a autoridade 

administrativa a função de fiscalizar esta atividade71.  

                                                 
71Art. 150. CTN: O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao 
sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo 
ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, 
expressamente a homologa. 
§ 1º O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito, sob condição resolutória 
da ulterior homologação ao lançamento. 
§ 2º Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação, praticados pelo sujeito 
passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do crédito. 
§ 3º Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração do saldo porventura 
devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua graduação. 
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Contudo, esta modalidade é a que traz maiores dificuldades de interpretação pela 

doutrina tributária nacional, notadamente, em relação ao conceito jurídico positivo de 

lançamento que prescreve ser de competência privativa da autoridade administrativa o ato de 

lançamento.  

Neste sentido, parte da doutrina nacional defende que o conceito de lançamento por 

homologação (art. 150, CTN) equivale ao conceito de autolançamento (autoaccertamento) do 

direito positivo italiano, onde o sujeito passivo realiza o ato de lançamento. Assim, o 

autolançamento seria o ato do sujeito passivo de aplicar concretamente a norma geral e 

abstrata prevista na hipótese de incidência tributária apurando o quantum do tributo devido e 

realizando o seu pagamento antecipado, seria, portanto, uma espécie de lançamento praticado 

pelo sujeito passivo.  

Contudo, o sujeito passivo tributário no lançamento por homologação realiza apenas 

operações mentais para fixação do quantum do tributo, operações que não tem relevância para 

o mundo jurídico, importando juridicamente apenas o efetivo pagamento do débito tributário 

que se for suficiente o extinguirá, desta forma, o sujeito passivo apenas participa do 

procedimento de lançamento, não realiza em nenhum momento o ato de lançamento.   

Outrossim, a construção teórica do autolançamento ou autoaccertamento não pode ser 

aplicada no direito positivo brasileiro pelo simples fato do conceito jurídico positivo do 

lançamento (art. 142, CTN) prescrever que o lançamento é ato privativo da autoridade 

administrativa. Neste sentido é a lição de Souto Maior Borges (1999, p. 369): 

Em termos de Direito Positivo brasileiro o conceito de “autolançamento” não tem 
aplicabilidade, porque o lançamento é sempre ato privativo da autoridade 
administrativa (CTN, art. 142, caput), inclusive os casos de lançamento por 
homologação (CTN, art. 150, caput), que substituem, no regime da lei brasileira, o 
mal-denominado “autolançamento”.   

                                                                                                                                                         
§ 4º Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; 
expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e 
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. 
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            O ato realizado pela autoridade administrativa, que é o ato de lançamento, 

homologa a atividade realizada pelo sujeito passivo (atividade que está inserida no 

procedimento de lançamento), ou seja, a regularidade do pagamento do tributo ou a mera 

contabilização de um crédito fiscal de ICMS ou IPI, por exemplo, (neste caso não existe 

pagamento).  

O pagamento realizado pelo sujeito passivo extingue o crédito tributário apenas sob 

condição resolutória da ulterior homologação do procedimento de lançamento (§ 1º, art. 150, 

CTN). Assim, o ato de homologação da atividade do sujeito passivo é o ato de lançamento 

que necessariamente no lançamento por homologação não precisa acontecer, sendo eventual, 

e neste caso a própria norma (§ 4º, art. 150, CTN) prescreve que expirado o prazo de cinco 

anos para homologação da atividade do sujeito passivo sem que a Fazenda Pública se tenha 

pronunciado, considera-se homologado o procedimento de lançamento e definitivamente 

extinto o crédito tributário. Esta extinção é provocada justamente pela eficácia jurídica 

preclusiva substancial e processual do lançamento, vista anteriormente.  

Pode-se concluir então que o ato de lançamento só é obrigatório nos lançamentos por 

declaração e de ofício, sendo facultativo, não obrigatório, no lançamento por homologação, já 

que a lei não comina sanção a autoridade administrativa que não o realizar. 

Constituído o crédito tributário pelo lançamento o Código Tributário Nacional 

estabelece nos incisos de seu art. 156 as formas de sua extinção: o pagamento; a 

compensação; a transação; a remissão; a prescrição e a decadência; a conversão de depósito 

em renda; o pagamento antecipado e a homologação do lançamento, nos termos do art. 150 e 

seus §§ 1º a 4º; a consignação em pagamento; a decisão administrativa ou judicial com 

trânsito em julgado e a dação em pagamento de bens imóveis.  

Outrossim, o CTN não consegue manter a dicotomia obrigação + crédito tributário, 

visto que existem obrigações tributárias que se extinguem antes de ser constituído o crédito 
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tributário pelo ato de lançamento da autoridade administrativa, como é o caso da decadência 

(art. 173, I e II, CTN) e da remissão (que implica no perdão da quitação do tributo e pode 

ocorrer antes da constituição do crédito tributário, art. 172, I a V, CTN). 

Em outras situações pode não existir sequer obrigação tributária como é o caso das 

decisões favoráveis ao sujeito passivo na esfera administrativa ou judicial que se fundam na 

inexistência da obrigação tributária. 

Assim, o CTN trata como formas de extinção do crédito tributário diversas situações 

que ora extinguem apenas a obrigação tributária e ora a obrigação tributária e o crédito 

tributário, já que ela, obrigação, se extingue juntamente com o crédito (art. 113, § 1º, CTN).   

Neste sentido, Luciano Amaro (2005, pp. 386-387) faz a seguinte crítica: 

Os problemas, em síntese, são de duas ordens. Em primeiro lugar, o Código 
Tributário Nacional trata como “extinção do crédito tributário” situações que, para 
manter a coerência, ele deveria disciplinar como causas de “extinção da obrigação 
tributária” (ainda não objeto de lançamento). Em segundo lugar, o Código mistura a 
extinção do direito material do Fisco de receber uma prestação pecuniária (direito 
esse que pode, por exemplo, ser extinto pelo pagamento) com a extinção de mera 
pretensão do Fisco, que pode estar viciada justamente pela falta de direito material. 

No tocante a compensação do crédito tributário, art. 156, II e 170 CTN, ao ser efetuado 

o encontro de contas entre crédito e débito não é extinto apenas o crédito tributário, mas duas 

relações jurídicas: a relação jurídica tributária entre o Fisco e o sujeito passivo que origina o 

crédito tributário (obrigação tributária + crédito tributário) e a relação entre o sujeito passivo 

que possui um crédito junto ao Fisco.  

Paulo Cesar Conrado retrata este fenômeno complexo da compensação de tributos 

(2003, p. 108): 

Diferentemente do que se passa com as demais modalidades, portanto, com a 
compensação o que se percebe é que sua gana extintiva volta-se sempre contra duas 
relações jurídicas, uma delas que denominamos, segundo já assentado, de obrigação 
tributária (em cujo bojo residem, não custa repetir, crédito do Fisco e débito do 
contribuinte), e a outra, inversa, que doravante denominaremos de relação de débito 
do Fisco – perfilhando, nesse sentido, a terminologia de Eurico Marcos Diniz de 
SANTI – (em cujo bojo residem, em contrapartida, débito do Fisco e crédito do 
contribuinte). 
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Desta forma, a fenomenologia da compensação de tributos é muito mais ampla e 

extingue não só o crédito tributário, mas a obrigação tributária do sujeito passivo da relação 

jurídica tributária com o Fisco e, ainda, a relação jurídica do crédito do sujeito passivo com o 

Fisco. 

Contudo, é compreensível que o legislador do CTN não tenha abordado de forma mais 

detida, ou até classificado, a compensação de tributos como uma forma de extinção da relação 

jurídica de crédito do sujeito passivo ou de débito do Fisco, como prefere chamar Eurico de 

Santi e Paulo Cesar Conrado, já que esta relação não tem natureza tributária, nem se confunde 

com a obrigação e o crédito tributário.  

O fenômeno complexo da compensação de créditos tributários como forma de extinção 

da relação jurídica tributária entre o Fisco e o sujeito passivo, que dá origem ao crédito 

tributário, e da relação jurídica obrigacional entre o sujeito passivo e o Fisco, que dá origem 

ao crédito do sujeito passivo, pode ser representado graficamente no quadro abaixo: 

Relação Jurídica Tributária: 
         FISCO:                                                                                           SUJEITO PASSIVO: 
Crédito Tributário     ―――――――――►◄―――――――――      Débito Tributário 
  (Direito Subjetivo)                                                                                        (Dever Jurídico) 
 
 
Relação Jurídica: 
         FISCO:                                                                                           SUJEITO PASSIVO: 
     Débito                   ―――――――――►◄―――――――――              Crédito 
  (Dever Jurídico)                                                                                            (Direito Subjetivo) 

Estando presentes os elementos e requisitos prescritos na norma de compensação de 

tributos no mundo fenomênico haverá a incidência automática da norma de compensação e a 

sua aplicação pelo sujeito passivo tributário ou pelo Fisco resultará respectivamente na 

extinção sob condição resolutória ou imediata das duas relações jurídicas que envolvem o 

Fisco e o sujeito passivo. 
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Analisado o fenômeno complexo que envolve a compensação de tributos e o estudo da 

relação jurídica tributária, notadamente do crédito tributário como direito subjetivo do Fisco e 

elemento do conceito jurídico positivo de compensação do art. 170 do CTN, será analisado os 

outros elementos e requisitos que formam este instituto jurídico. 

3.3. As condições e garantias gerais e específicas do conceito jurídico-positivo de 
compensação do art. 170 do CTN: os limites legais ao direito de compensar a que 
estão submetidos o Fisco e o sujeito passivo – “limitações ao direito de compensar” 

O conceito jurídico positivo estabelecido pela norma do art. 170 do CTN prescreve 

como um de seus requisitos principais a necessidade de existência de lei ordinária da União, 

Estados, Distrito Federal, ou Municípios que estipule as condições e as garantias para que seja 

autorizada a compensação de tributos.   

Cabe a lei e somente a ela estabelecer estas condições e garantias, que podem ser 

consideradas “limitações ao direito de compensar”. As condições estão ligadas aos elementos 

da compensação de tributos, quais sejam: o Fisco; o sujeito passivo; o crédito tributário e o 

crédito do sujeito passivo, já as garantias estão ligadas apenas ao crédito tributário.  

Qualquer “limitação ao direito de compensar” que esteja prevista em instrumento 

introdutório de normas distinto da “lei” como, por exemplo, um decreto ou uma instrução 

normativa, ou não previsto diretamente na “lei” estará eivada de vícios formais e materiais e 

será considerada ilegal. Ricardo Mariz de Oliveira (2001, p.372) ao ressaltar que o direito a 

compensação de tributos só será exercido ex lege fala que os seus limites e condições também 

devem estar legalmente previstos: 

Destarte, não há um direito impostergável à compensação, mas mera faculdade que 
o ordenamento jurídico propicia ao legislador, para que este a utilize ou não, ou 
permita utilizá-la, ou a vede, ou limite ou condicione a sua aplicação. 
Direito subjetivo à compensação, por conseguinte, somente passa a existir se houver 
lei que o outorgue, e nos casos, limites e condições que essa mesma lei estabelecer.    
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A Instrução Normativa SRF nº 210, de 30 de Setembro de 2002, pode ser tomada como 

um exemplo de legislação que extrapolou sua competência ao estipular nos incisos I a IV, do 

§ 3º, do art. 2172 uma série de “limitações ao direito de compensação” não previstos em lei à 

época de sua publicação.  

O referido ato normativo vedava a compensação: do saldo a restituir apurado na 

declaração do imposto de renda pessoa física; dos tributos e contribuições devidos no registro 

da declaração de importação; dos débitos relativos aos tributos e contribuições administrados 

pela Secretaria da Receita Federal inscritos em Dívida Ativa da União; e dos créditos relativos 

aos tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal com o débito 

consolidado no âmbito do Programa de Recuperação Fiscal (Refis) ou do parcelamento a ele 

alternativo.  

Estas vedações não estavam previstas em nenhuma lei ordinária de compensação da 

União, sendo, portanto ilegais. Apenas com o advento das Leis nº 10.637, de 30.12.2002 e 

10.833, de 29.12.2003, que incluíram os incisos I a IV no § 3º do art. 74 da Lei 9.430/9673, é 

                                                 
72 Art. 21. O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição administrado pela SRF, 
passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios, vencidos ou 
vincendos, relativos a quaisquer tributos ou contribuições sob administração da SRF. 
§ 3o Não poderão ser objeto de compensação efetuada pelo sujeito passivo: 
I - o saldo a restituir apurado na DIRPF; 
II - os tributos e contribuições devidos no registro da DI; 
III - os débitos relativos aos tributos e contribuições administrados pela SRF inscritos em Dívida Ativa da União; 
e IV - os créditos relativos aos tributos e contribuições administrados pela SRF com o débito consolidado no 
âmbito do Programa de Recuperação Fiscal (Refis) ou do parcelamento a ele alternativo. 
 
 
 

73 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.(Redação dada pela Lei nº 10.637, de 2002) 
§ 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.(Incluído 
pela Lei nº 10.637, de 2002) 
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob condição 
resolutória de sua ulterior homologação.(Incluído pela Lei nº 10.637, de 2002) 
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição, não poderão ser objeto de 
compensação mediante entrega, pelo sujeito passivo, da declaração referida no § 1o: (Redação dada pela Lei nº 
10.833, de 2003) 
I - o saldo a restituir apurado na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física;(Incluído 
pela Lei nº 10.637, de 2002) 
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que as “limitações ao direito de compensar” antes previstos apenas na IN SRF nº 210/2002 

passou a ter status de lei.  

Ressalte-se que a estipulação em lei das vedações antes previstas unicamente em ato 

infralegal não teve o condão de tornar legal o referido ato que já nasceu para o mundo jurídico 

com vícios insanáveis não sendo instrumento idôneo para produzir nenhum efeito jurídico, 

outrossim, após a publicação das leis as vedações passaram a não padecer de nenhum vício, 

estando em perfeita harmonia como o ordenamento jurídico. 

Situação semelhante ocorreu quando do advento da Lei nº 9.250/95 que em seu art. 

3974, estabeleceu como condição que a compensação de que trata o art. 66 da Lei nº 

8.383/9175, somente poderia ser efetuada com o recolhimento de importância correspondente 

a tributos da mesma espécie e destinação constitucional.  

O questionamento principal em torno desta norma era o que deveria ser considerado 

tributos e contribuições da mesma espécie, a Secretaria da Receita Federal através da IN SRF 

nº 67, de 26 de maio de 199276, interpretou que tributos e contribuições da mesma espécie 

                                                                                                                                                         
II - os débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro da Declaração de Importação. (Incluído 
pela Lei nº 10.637, de 2002) 
III - os débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal que já 
tenham sido encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União; 
(Incluído pela Lei nº 10.833, de 2003) 
IV - os créditos relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal com o 
débito consolidado no âmbito do Programa de Recuperação Fiscal - Refis, ou do parcelamento a ele alternativo; 
e (Incluído pela Lei nº 10.833, de 2003)  
IV - o débito consolidado em qualquer modalidade de parcelamento concedido pela Secretaria da Receita 
Federal - SRF; (Redação dada pela Lei nº 11.051, de 2004) 
 
74 Art. 39. A compensação de que trata o artigo 66 da Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991, com a redação 
dada pelo artigo 58 da Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995, somente poderá ser efetuada com o recolhimento de 
importância correspondente a imposto, taxa, contribuição federal ou receitas patrimoniais de mesma espécie e 
destinação constitucional, apurado em períodos subseqüentes. 
 
75 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 subseqüente. (Redação dada pela Lei nº 9.069, de 29.6.199) 
 
76 Art. 4o A compensação será realizada pelo valor expresso em quantidade de UFIR, e entre códigos de receita 
relativos a um mesmo tributo ou contribuição. 
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seriam aqueles com idênticos códigos de receita, ou seja, o IR só poderia ser compensado com 

o próprio IR, o IPI com IPI, Cofins com a Cofins. Contudo, este entendimento extrapolava 

claramente a condição prevista em lei, sendo ilegal o entendimento adotado pela Receita 

Federal na referida instrução normativa. 

O art. 39 da Lei nº 9.250/95 tratou o problema da expressão mesma espécie de forma 

sistemática, utilizando também normas de Direito Financeiro, já que se o tributo compensado 

não tivesse a mesma destinação constitucional poderia ocasionar graves problemas na 

destinação de cada receita tributária.  

Quando a lei prescreve que a compensação de que trata o artigo 66 da Lei nº 8.383/91 

somente poderá ser efetuada com o recolhimento de importância correspondente a imposto, 

taxa, contribuição federal ou receitas patrimoniais de mesma espécie e destinação 

constitucional, estabeleceu que impostos se compensam com impostos, contribuição social 

com contribuição social, contribuição de intervenção no domínio econômico com 

contribuição de intervenção no domínio econômico77, deste mesmo modo em relação às taxas 

e as receitas patrimoniais, já que correspondem a uma mesma espécie tributária.   

No tocante a destinação do tributo, ela só será relevante se houver expressa previsão 

constitucional quanto ao destino de suas receitas. Em relação aos impostos esta destinação é 

vedada, salvo algumas situações78 previstas na própria constituição, contudo é admitida em 

                                                                                                                                                         
Parágrafo único. Os créditos referentes aos códigos 1800 (IRPJ - FINOR), 1825 (IRPJ - FINAM), 1838 (IRPJ - 
FUNRES), 2160 (IPI - RESSARCIMENTO DE SELO DE CIGARROS) e 4028 (IOF - OURO) somente 
admitirão compensação, cada um, com débitos do mesmo código. 
 
77 As espécies de contribuições estão previstas no art. 149 da Constituição Federal: Art. 149. Compete 
exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das 
categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o 
disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às 
contribuições a que alude o dispositivo. 
 
78 Art. 167. CF/88 São vedados: IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas 
a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos 
para as ações e serviços públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino e para realização de 
atividades da administração tributária, como determinado, respectivamente, pelos arts. 198, § 2º, 212 e 37, XXII, 
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relação às contribuições que a depender da sua espécie terá a sua receita vinculada 

especificamente à seguridade social, a intervenção no domínio econômico, ao interesse de 

categorias profissionais ou econômicas, ou a interesses sociais gerais previsto na lei que 

institua a contribuição, nestes casos não haverá possibilidade de compensação de tributos e 

contribuições com destinação constitucional diversa. 

 Este questionamento, entretanto, é apenas histórico já que com o advento do art. 74 da 

Lei nº 9.430/96 a compensação passou a ser feita entre quaisquer tributos e contribuições 

administrados pela Receita Federal, contudo caso o sujeito passivo opte por efetuar a 

compensação estabelecida no art. 66 da Lei nº 8.383/91, deverá respeitar esta limitação ao seu 

direito de compensar. 

O art. 170 do CTN por ser norma geral em matéria de legislação tributária e fundamento 

de validade das leis que criam a compensação ao não estabelecer limites às condições e às 

garantias que seriam exigidas pelo legislador ordinário, em respeito ao pacto federativo, 

deixou-os livres para que estipulassem as formas e tipos de condições e garantias que 

entendessem convenientes, a vista da própria indisponibilidade do interesse público que 

impera na relação jurídico-tributária, para a extinção de seus créditos tributários. 

As garantias para fins de compensação, como já dito, estão ligadas ao crédito tributário 

e podem ser definidas como os meios pelo qual o Fisco se precavém na hipótese de 

inadimplemento do sujeito passivo. A garantia estabelece uma qualidade ao crédito tributário 

para tornar eficaz a sua cobrança.  

 O Código Tributário Nacional estabelece no capítulo VI, do título III, do seu livro 

segundo, arts. 183 a 193, as garantias, privilégios e preferências do crédito tributário. Sacha 

Calmon Navarro Coelho (2000, pp.745-746) define estes institutos:  

                                                                                                                                                         
e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8º, bem 
como o disposto no § 4º deste artigo; 
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Garantia, em acepção ampla, é tudo que garante o crédito tributário, como por 
exemplo o dever de informar o Fisco e o dever de documentar as operações 
tributáveis (todas as chamadas obrigações acessórias são garantias em prol do 
cumprimento da obrigação principal). ........................................................................  
Privilégio é étimo que deriva da locução latina privata lex. É lei só para um ou uns, 
com exclusão dos demais, significando vantagem que a lei concede a determinada 
pessoa, ou classe de pessoas, com exclusão da generalidade. É exceção aos 
princípios da generalidade e da igualdade de todos perante a lei. ............................... 
Preferência é de certo modo, modalidade de privilégio. Processualmente, a 
preferência dá à Fazenda Pública o direito de receber seus créditos antes de outros 
credores em concurso.    

Apesar do CTN tratar os conceitos de garantia, privilégio e preferência conjuntamente 

no mesmo capítulo estes conceitos não se confundem, como se depreende da lição do 

Professor Sacha Calmon, e apenas os arts. 185, caput e seu parágrafo único; 185-A, caput, e 

seus §§ 1º e 2º; 188, e seus §§ 1º e 2º; 189, parágrafo único; 190; 191; 192 e 193 tratam das 

garantias do crédito tributário.  

Outrossim, o art. 183 prescreve que a lei, neste caso a lei ordinária da União, Estados, 

Distrito Federal, e Municípios, pode estabelecer outras garantias em função da natureza ou 

das características de cada tributo, o próprio CTN ao longo de seu texto normativo estabelece 

diversas outras garantias ao crédito tributário, como a retenção de tributo na fonte; a 

responsabilidade da fonte pagadora (art. 45, parágrafo único); a imposição de multas (108, § 

2º); a interpretação literal para fins de exclusão ou isenção do crédito tributário (art. 111); 

entre outras. Assim, as garantias podem se classificar em básicas, que são aquelas previstas no 

texto do próprio CTN, e nas garantias suplementares79, que são aquelas previstas nas leis 

ordinárias de cada poder tributante para ser aplicada especificamente a um determinado 

tributo.  

É exatamente em relação a estas garantias suplementares que se refere a norma do art. 

170 do CTN, já que as garantias básicas já estão previstas no CTN sendo aplicadas a todos os 

tributos. 
                                                 
79 Art. 183. A enumeração das garantias atribuídas neste Capítulo ao crédito tributário não exclui outras que 
sejam expressamente previstas em lei, em função da natureza ou das características do tributo a que se refiram. 
Parágrafo único. A natureza das garantias atribuídas ao crédito tributário não altera a natureza deste nem a da 
obrigação tributária a que corresponda. 
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As condições são as regras ou requisitos a que devem se submeter o Fisco e o sujeito 

passivo para que possa ser efetivada a compensação de tributos. O legislador ordinário pode 

utilizar as regras que melhor entender para realizar a extinção de seu crédito tributário, sendo 

válido o estabelecimento de limites, como já dito, sempre através de lei. Ademais, a 

compensação é uma opção dada pela lei de cada ente tributante ao sujeito passivo que pode 

utilizar outros meios para reaver o seu crédito junto ao Fisco. 

Contudo, este não vem sendo o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de 

Justiça80 que passou a não aplicar a condição legal que limitava em 25% e limita a 30% dos 

pagamentos ou recolhimentos indevidos de contribuições para a Seguridade Social arrecadas 

pelo INSS para fins de compensação, quando estas contribuições forem declaradas 

inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal.  

Esta condição prevista no § 3º, do art. 89, da Lei 8.212/9181, que era de 25% (Lei 

9.032/95) e após foi modificada pela Lei 9.129/95 para 30%, está de acordo com o art. 170 do 

CTN, não existindo nenhuma ilegalidade ou inconstitucionalidade.  

É certo que o Tribunal em decisões anteriores entendeu pela aplicação da limitação, 

ressalvando apenas a questão temporal de sua incidência, para ser aplicada apenas aos 

recolhimentos indevidos após a publicação das leis limitadoras, outrossim, todo e qualquer 

                                                 
80 EDcl no AgRg nos EREsp 263433/CE; EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL 
NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL 2001/0192684-7, Ministra ELIANA 
CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, 27/08/2003, DJ 29.09.2003 p. 140. 
 
81 Art. 89. Somente poderá ser restituída ou compensada contribuição para a Seguridade Social arrecadada pelo 
Instituto Nacional do Seguro Social-INSS na hipótese de pagamento ou recolhimento indevido. (Redação dada 
pela Lei nº 9.129, de 20.11.1995) 
§ 3º Em qualquer caso, a compensação não poderá ser superior a trinta por cento do valor a ser recolhido em 
cada competência. (Redação dada pela Lei nº 9.129, de 20.11.1995) 
§ 4º Na hipótese de recolhimento indevido, as contribuições serão restituídas ou compensadas atualizadas 
monetariamente. (Redação dada pela Lei nº 9.129, de 20.11.1995) 
§ 5º Observado o disposto no § 3º, o saldo remanescente em favor do contribuinte, que não comporte 
compensação de uma só vez, será atualizado monetariamente. (Redação dada pela Lei nº 9.129, de 20.11.1995) 
§ 6º A atualização monetária de que tratam os §§ 4º e 5º deste artigo observará os mesmos critérios utilizados na 
cobrança da própria contribuição. (Redação dada pela Lei nº 9.129, de 20.11.1995) 
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recolhimento indevido deve ser restituído totalmente ao sujeito passivo, sob pena de um 

enriquecimento sem causa do Fisco, o fato deste recolhimento ter sido declarado 

inconstitucional ou não pelo STF não tem o condão de tornar “não aplicável” esta limitação, 

que apenas difere no tempo a restituição a que tem direito o sujeito passivo.  

Frise-se, mais uma vez, que o sujeito passivo pode optar por outros meios para o 

ressarcimento de seu crédito, entretanto optando pela compensação deve se submeter as suas 

condições legais.  

As condições e garantias legais podem ser dividas em gerais ou específicas, no primeiro 

caso estão previstas de forma geral e abstrata na lei e no segundo caso a lei confere 

competência para a autoridade administrativa, o auditor fiscal da Receita Federal, dos estados, 

Distrito Federal ou municípios, para que verifique no caso concreto estas condições e 

garantias para através de ato administrativo autorizar individualmente a compensação.  

No caso das condições e garantias específicas a lei de compensação estabelece seus 

requisitos e se for o caso as garantias e atribui a autoridade administrativa a competência para 

aplicá-las caso a caso deferindo ou não a compensação, esta situação pode ser vislumbrada no 

art. 7382 (compensação de ofício), e existia na redação original do art. 7483 (compensação 

administrativa), ambos da Lei 9.430/96. 

                                                 
82 Art. 73. Para efeito do disposto no art. 7º do Decreto-lei nº 2.287, de 23 de julho de 1986, a utilização dos 
créditos do contribuinte e a quitação de seus débitos serão efetuadas em procedimentos internos à Secretaria da 
Receita Federal, observado o seguinte: 
I - o valor bruto da restituição ou do ressarcimento será debitado à conta do tributo ou da contribuição a que se 
referir; 
II - a parcela utilizada para a quitação de débitos do contribuinte ou responsável será creditada à conta do 
respectivo tributo ou da respectiva contribuição. 
Esta espécie de compensação é realizada diretamente pela autoridade administrativa no âmbito da Receita 
Federal, sempre que identifica um crédito e um débito do mesmo sujeito passivo, independente da provocação do 
contribuinte, portanto pode ser chamada de “compensação de ofício”.  
 
83 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. 
Esta modalidade de compensação era realizada por provocação, no caso requerimento, do contribuinte no âmbito 
da administração tributária federal através do auditor fiscal que identificava os créditos e os débitos existentes e 
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Em qualquer caso a atividade da administração tributária ao conceder ou simplesmente 

fiscalizar a compensação de tributos é vinculada não havendo margens para a 

discricionariedade, ou estipulações previstas em instrumentos infralegais, não estando 

presentes no caso concreto às “limitações ao direito de compensar”, estabelecidas em lei, a 

compensação deve ser efetuada ou autorizada: 

A lei que autoriza a compensação pode estipular condições e garantias, ou instituir 
limites para que a autoridade administrativa o faça. Quer isso significar que, num ou 
noutro caso, a atividade é vinculada, não sobrando ao agente público qualquer 
campo de discricionariedade, antagônico ao estilo de reserva legal estrita que preside 
toda a normalização dos momentos importantes da existência das relações jurídicas 
tributárias (PAULO DE BARROS CARVALHO, 2003, p.460).  

Não se admite que a lei atribua competência à autoridade administrativa para que 

através de ato infralegal estabeleça condições e garantias específicas em que se efetivará a 

compensação. Pode acontecer da lei atribuir a atos infralegais as instruções para o exercício 

do direito de compensação, contudo apenas com fins de regulamentar o “procedimento de 

compensação” não o “direito à compensação” que deve estar previsto na lei. Neste caso 

podemos citar o § 4º, do art. 66, da Lei nº 8.383/9184 e o § 14, da Lei 9.430/9685, que 

estabelece esta situação, contudo para fins meramente regulatórios, qualquer limitação ao 

direito à compensação será ilegal.  

                                                                                                                                                         
realizava o encontro de contas. Assim, podemos identificá-la como uma espécie de “compensação 
administrativa”, que com a alteração do art. 74 da Lei 9.430/96, pela Lei nº 10.637/2002, não existe mais, sendo 
na atual redação da lei a compensação realizada diretamente pelo próprio contribuinte e informada a Receita 
Federal, tendo o seu débito tributário extinto sob condição resolutória de sua ulterior homologação tácita ou 
expressa pela autoridade administrativa. 
84 Art. 66. § 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. (Redação dada pela 
Lei nº 9.069, de 29.6.1995). 
 
85 Art. 74. § 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo, inclusive quanto à 
fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos de restituição, de ressarcimento e de 
compensação. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). 
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3.4. A relação jurídica de crédito do sujeito passivo e débito do Fisco: “os créditos do 
sujeito passivo”, a compensação com créditos de terceiro e o pagamento indevido 

O sujeito passivo da relação jurídica tributária é a pessoa obrigada a pagar o tributo e a 

penalidade pecuniária (obrigação tributária principal) ou a praticar, ou suportar os deveres 

instrumentais para garantia do crédito tributário (obrigação tributária acessória). O sujeito 

passivo tributário é gênero que tem como espécies: o contribuinte de jure, que pode ser 

dividido na figura do contribuinte e do substituto legal tributário, e o responsável tributário. 

A doutrina utilizando a classificação dos tributos em diretos e indiretos distingue o 

contribuinte em contribuinte de direito, que é aquele que realiza o fato gerador da obrigação 

tributária e é obrigado ao pagamento do tributo (art. 121, I, CTN), e em contribuinte de fato, 

que sofre o encargo financeiro do tributo, contudo não realiza o fato gerador e não é parte da 

relação jurídica tributária: 

Assim, por exemplo, no ICMS, que é imposto indireto, o contribuinte de direito é o 
comerciante que promove a saída da mercadoria e que recolhe a prestação tributária 
ao Estado, enquanto o contribuinte de fato é o comprador ou consumidor, que 
suporta no próprio bolso a carga econômica da imposição. (RICARDO LOBO 
TORRES, 2002, p. 231). 

Esta classificação dos tributos em diretos e indiretos, onde estes seriam os tributos que 

repercutem financeiramente sobre terceiros, que não participam da relação tributária, e 

aqueles os que não repercutem financeiramente sobre terceiros é bastante criticada por utilizar 

critérios da Ciência das Finanças Públicas no Direito Tributário, assunto que adiante será 

novamente abordado. 

 Para Alfredo Augusto Becker (1998, pp. 533-549) contribuinte de fato é a pessoa que 

suporta definitivamente o ônus econômico do tributo por não poder repercuti-lo sobre outra 

pessoa e o contribuinte de jure, como prefere chamar o contribuinte de direito, é a pessoa que 

a regra jurídica localizar no pólo negativo da relação jurídica tributária, que pode ser 
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dividido em duas espécies: o indivíduo cuja renda ou capital a hipótese de incidência é fato-

signo presuntivo (o contribuinte propriamente dito) e o substituto legal tributário.  

Para Becker (1998, pp. 552-561) o conceito de substituto legal tributário não se 

confunde com o de responsável tributário, o fenômeno da substituição sempre ocorre toda vez 

que o legislador escolher indivíduo distinto daquele que possui a renda ou capital cuja 

hipótese de incidência é fato signo-presuntivo, sendo, portanto espécie do gênero contribuinte 

de jure, já a responsabilidade ocorre quando a lei exige de outra pessoa o tributo após a não 

satisfação desta obrigação pelo contribuinte de jure, a responsabilidade só ocorre após o fato 

jurídico da inadimplência do contribuinte. Assim, o responsável tributário é espécie de sujeito 

passivo tributário, mas não é contribuinte de jure ou de direito, sendo sua relação com o Fisco 

uma relação fiduciária, de garantia do crédito tributário, e não tributária. O autor ainda faz 

duas advertências: o responsável é devedor de débito próprio e não existe responsabilidade 

quando o Estado pode exigir o tributo de uma só pessoa ou simultaneamente escolher entre 

duas pessoas a que exigirá o pagamento do tributo, como é o caso da solidariedade.   

 O sujeito passivo da obrigação tributária principal é classificado pelo Código Tributário 

Nacional86 na figura do contribuinte, quando realiza o fato gerador da obrigação tributária, e 

na do responsável, quando por determinação legal, sem se revestir da condição de 

contribuinte, deve pagar o tributo. 

O contribuinte tem o débito (Schuld) que se constitui na obrigação tributária principal 

de efetuar o pagamento do tributo ou penalidade pecuniária, e a responsabilidade (Haftung) 

que é a sujeição do seu patrimônio ao Fisco.  

                                                 
86 Art. 121, CTN: Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou 
penalidade pecuniária. 
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se: 
I – contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador; 
II – responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa 
de lei.  
Art. 122, CTN: Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações que constituam o seu 
objeto. 
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O responsável tributário, arts. 121, II, e 128, do CTN, não participa diretamente da 

constituição do fato gerador da obrigação tributária, tendo na lição de Becker tanto o débito 

(Schuld) como a responsabilidade (Haftung) subsidiaria no cumprimento da referida 

obrigação. A responsabilidade subsidiária, que ocorre quando a obrigação principal não pode 

ser exigida diretamente do contribuinte, é dividida na responsabilidade subsidiária dos 

sucessores (arts. 129 a 133 do CTN) e de terceiros (arts.134 e 135 do CTN). 

O conceito jurídico-positivo da compensação de tributos previsto na norma do art. 170 

do CTN, como já dito, extingue não só a obrigação e o crédito tributário, decorrente da 

relação jurídica tributária existente entre o Fisco e o sujeito passivo, mais também, a relação 

jurídica existente entre o sujeito passivo tributário e o Fisco que origina os “créditos líquidos e 

certos, vencidos ou vincendos do sujeito passivo”, incluindo desta forma tanto o crédito do 

contribuinte, como o do substituto legal tributário e do responsável tributário, que 

convencionei chamar de “créditos do sujeito passivo” 87.  

Assim, cabe a legislação ordinária da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 

estabelecer se a compensação de seus créditos tributários será feita com créditos apenas do 

contribuinte de jure (contribuinte e o substituto legal tributário) e do responsável tributário ou 

de todos estas espécies de sujeito passivo tributário. 

Além deste aspecto, toda e qualquer compensação de tributos só poderá ser realizada 

entre créditos tributários e créditos do próprio sujeito passivo, seja do contribuinte de jure ou 

do responsável tributário. Cabe ao sujeito passivo demonstrar na compensação de créditos 

tributários que o crédito utilizado é “próprio”.  

Desta forma, não se admite que a compensação seja realizada com créditos de terceiros, 

pois este não participa diretamente da relação obrigacional do sujeito passivo com o Fisco.  

                                                 
87 Paulo César Conrado e Eurico Diniz de Santi convencionou chamar os créditos do sujeito passivo na 
compensação de tributos de débito do Fisco (PAULO CESAR CONRADO, 2003, p.108). 
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Tendo em vista esta limitação ao crédito do sujeito passivo estabelecida por norma geral 

em matéria de legislação tributária88 quando o legislador ordinário criar as suas leis de 

compensação de crédito tributário deve respeitar este requisito sob pena de ofensa ao 

princípio da hierarquia das leis e ao art. 146, III, b da CF/8889.  

Esta limitação expressa no CTN ou mesmo na lei ordinária é desnecessária já que o 

instituto da compensação, mesmo a tributária, pressupõe a existência de créditos e débitos 

recíprocos, devendo haver necessariamente identidade entre os sujeitos da relação jurídica. 

Contudo, a Secretaria da Receita Federal editou a Instrução Normativa SRF nº 21, de 10 

de março de 1997, admitindo em seu art. 1590 a possibilidade de cessão de créditos de um 

contribuinte para a compensação com débitos, créditos tributários, de outro contribuinte.  

Esta instrução normativa, flagrantemente ilegal e inconstitucional, tinha como objetivo 

regular os procedimentos de compensação previstos no art. 73 (compensação de ofício) da Lei 

9.430/96 e na redação original do art. 74 (compensação administrativa) da mesma Lei.  

É certo que nas referidas normas de compensação de tributos, introduzidas no 

ordenamento jurídico através de lei ordinária da União, não existia vedação expressa a este 

tipo de compensação de crédito de um contribuinte com débito de outro, outrossim, tal 

vedação além de inerente ao instituto da compensação, como já visto, estava vedada 

expressamente no conceito jurídico-positivo de compensação do art. 170 do CTN, que é 

fundamento de validade para todas as leis ordinárias de compensação dos entes da federação.  

                                                 
88 Capitulo 2, item 2.1.  
 
89 Capitulo 2, item 2.3. 
 
90 Art. 15. A parcela do crédito a ser restituído ou ressarcido a um contribuinte, que exceder o total de seus 
débitos, inclusive os que houverem sido parcelados, poderá ser utilizada para a compensação com débitos de 
outro contribuinte, inclusive se parcelado. 
§ 1º A compensação de que trata este artigo será efetuada a requerimento dos contribuintes titulares do crédito e 
do débito, formalizado por meio do formulário "Pedido de Compensação de Crédito com Débito de Terceiros", 
de que trata o Anexo IV. 
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Apenas com o advento da Instrução Normativa SRF nº 41, de 07 de abril de 200091, é 

que a Secretaria da Receita Federal, finalmente revogou o art. 15 da IN SRF nº 21/1997 e 

passou a vedar expressamente a compensação de débitos tributários do sujeito passivo com 

créditos de terceiros.  

Não se sabe qual foi o objetivo da Receita Federal ao editar instrução normativa, 

contendo flagrante ilegalidade e inconstitucionalidade, o certo é que o referido ato normativo 

gerou uma série de demandas judiciais dos contribuintes no intuito de continuar transferindo, 

mesmo após a revogação da IN SRF nº 21/1997, seus créditos para terceiros.  

A relação jurídica que origina os créditos do sujeito passivo é uma relação obrigacional 

que não tem as mesmas características da relação jurídica tributária, já que esta sempre terá o 

Fisco como sujeito ativo e como objeto a prestação de uma obrigação tributária principal ou 

acessória.  

Assim, o crédito do sujeito passivo para fins de compensação de tributos, como vem 

entendendo de forma equivocada diversos autores, não tem origem exclusiva na recuperação 

do pagamento indevido feito ao Fisco, estabelecido na norma do art. 16592 do CTN, pois o 

conceito jurídico-positivo de compensação deixa o legislador ordinário livre para determinar 

                                                 
91 Art. 1o É vedada a compensação de débitos do sujeito passivo, relativos a impostos ou contribuições 
administrados pela Secretaria da Receita Federal, com créditos de terceiros. 
Parágrafo único. A vedação referida neste artigo não se aplica aos débitos consolidados no âmbito do Programa 
de Recuperação Fiscal REFIS e do parcelamento alternativo instituídos pela Medida Provisória no 2.004-5, de 11 
de fevereiro de 2000, bem assim em relação aos pedidos de compensação formalizados perante a Secretaria da 
Receita Federal até o dia imediatamente anterior ao da entrada em vigor desta Instrução Normativa. 
Art. 2o Fica revogado o art. 15, caput e parágrafos, da Instrução Normativa SRF no 021, de 10 de março de 
1997. 
Art. 3o Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 
 
92 Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do 
tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4º do artigo 162, nos seguintes 
casos: I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação 
tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido; 
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no cálculo do montante do 
débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao pagamento; 
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória. 
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quais tipos de créditos podem ser objeto do encontro de contas para fins da extinção de suas 

obrigações e dos seus créditos tributários.  

Sacha Calmon Navarro Coêlho, também, entende que os créditos do sujeito passivo 

contra o Fisco podem ter origem distinta da recuperação do indébito do art. 165 do CTN:  

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 às 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.  

Desta forma, a única exigência em relação à natureza do crédito do sujeito passivo é que 

ele esteja prescrito em lei da União, Estados, Distrito Federal, e Municípios. 

A União, por exemplo, ao prescrever a compensação do art. 66 da lei nº 8.383/91 

passou a admitir a compensação de receitas patrimoniais pagas indevidamente a Secretaria do 

Patrimônio da União – SPU, estas receitas não tem origem nos créditos do contribuinte da 

recuperação do indébito do art. 165 do CTN, contudo, esta compensação só será realizada 

entre receitas patrimoniais da mesma espécie, nos termos do art. 39 da Lei nº 9.250/9593, não 

podendo ser realizada com tributos e contribuições administradas pela Receita Federal ou pelo 

INSS. Assim, quando a compensação for realizada entre receitas patrimoniais, não haverá a 

extinção de crédito tributário já que este tipo de receita pública não é considerada tributo. 

Poderia, inclusive se questionar se este tipo de compensação de receitas patrimoniais tem 

fundamento de validade no art. 170 do CTN, que autoriza a compensação de créditos 

tributários.   

                                                 
93 Item 3.3. 
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O § 2º, do art. 78, do ADCT, da Constituição Federal de 198894, também, prevê a 

possibilidade de utilização de valores de precatórios não depositados dentro do prazo legal, 

para que sejam objeto de compensação com créditos tributários. O grande problema desta 

compensação é que se trata de norma constitucional de eficácia limitada e depende, para 

produzir efeitos jurídicos, de lei ordinária de cada ente da federação, estabelecendo as 

condições e garantias em que será realizada a compensação. Até o momento não existe lei 

federal, estadual, ou municipal prevendo compensação com este tipo de crédito do sujeito 

passivo. 

Com exceção da compensação, entre receitas patrimoniais, estabelecida em parte do art. 

66 da lei nº 8.383/91, que neste caso específico não trata da compensação de crédito 

tributário, todas as leis ordinárias de compensação editadas pela União95 tratam apenas da 

compensação de crédito tributário com o crédito do sujeito passivo oriundo do “pagamento 

indevido ou maior que o devido de tributos”, nos termos do art. 165 do CTN. 

O pagamento indevido tem origem no direito romano e ocorre quando o solvens por erro 

ou dúvida quanto a sua obrigação paga ao accipiens que recebe o indébito por erro ou em 

dúvida quanto ao seu direito de receber, sendo gerado um enriquecimento sem causa. 

No direito tributário o Código Tributário Nacional, em seu art. 165, dá direito ao sujeito 

passivo (solvens) de reclamar do Fisco (accipiens) a restituição da importância paga 

indevidamente a “título de tributo”. Ressalte-se que a compensação não se confunde com a 

                                                 
94 Art. 78. ADCT Ressalvados os créditos definidos em lei como de pequeno valor, os de natureza alimentícia, 
os de que trata o art. 33 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e suas complementações e os que 
já tiverem os seus respectivos recursos liberados ou depositados em juízo, os precatórios pendentes na data de 
promulgação desta Emenda e os que decorram de ações iniciais ajuizadas até 31 de dezembro de 1999 serão 
liquidados pelo seu valor real, em moeda corrente, acrescido de juros legais, em prestações anuais, iguais e 
sucessivas, no prazo máximo de dez anos, permitida a cessão dos créditos. 
§ 2º As prestações anuais a que se refere o caput deste artigo terão, se não liquidadas até o final do 
exercício a que se referem, poder liberatório do pagamento de tributos da entidade devedora. 
 
95 (art. 7º do Decreto-lei nº 2.287/86 c/c art. 73 da Lei 9.430/96 (compensação de ofício), art. 66 da Lei 8.383/91, 
art. 74 da Lei 9.430/96 e o art. 89 da Lei nº 8.212/91). 
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repetição do indébito, o primeiro é forma de extinção das relações jurídicas do Fisco e do 

contribuinte, enquanto o segundo representa apenas um dos elementos da compensação, o 

crédito do sujeito passivo. 

Devem-se fazer duas observações em relação às expressões “pagamento indevido de 

tributo” e “pagamento maior que o devido de tributo”, estabelecidas no CTN como condição 

para restituição do indébito: A primeira, é que são expressões sinônimas tendo o mesmo 

significado, sendo, portanto desnecessário repeti-las, bastando para tanto falar em pagamento 

indevido; A segunda observação é que a recuperação do pagamento indevido previsto no art. 

165 do CTN não é tributo, obrigação ex lege, já que não teve origem em lei válida ou excedeu 

os ditames da lei, trata-se na verdade de crédito do sujeito passivo recolhido de forma 

equivocada ao Fisco, mesmo que tenha sido oriundo do ato ou do procedimento de 

lançamento.   

No caso do pagamento indevido a relação tributária está viciada em relação a um dos 

seus elementos constitutivos: o sujeito passivo, o sujeito ativo, a obrigação tributária, ou o 

dever de adimplir a obrigação tributária, deixando de existir estes elementos, restando apenas 

o direito de crédito do sujeito passivo, o direito a repetição do indébito.  

Neste mesmo sentido é o magistério de Paulo Roberto de Oliveira Lima (2001, p. 314): 

O direito à recuperação do pagamento indevido não é tributo. Trata-se de crédito do 

particular que se comportou como se contribuinte fora, contra o Estado. Aliais, também não 

é tributo o valor que o pretenso contribuinte equivocadamente recolheu ao Estado. 

Luciano Amaro, também, ressalta este aspecto do crédito do sujeito passivo tributário na 

recuperação do indébito (2005, p. 419):  

Com efeito, na restituição (ou repetição) do indébito, não se cuida de tributo, mas de 
valores recolhidos (indevidamente) a esse título. Alguém (o solvens), falsamente 
posicionado como sujeito passivo, paga um valor (sob o rótulo de tributo) a outrem 
(o accipiens), falsamente rotulado de sujeito ativo.  
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Questão relevante relacionada ao crédito do sujeito passivo oriundo do pagamento 

indevido feito ao Fisco é no tocante a sua restituição no caso de “tributos”, ou melhor, 

créditos que comportem por sua natureza a transferência do respectivo encargo financeiro, 

que só será feita nos termos do art. 166 do CTN, a quem prove haver assumido o referido 

encargo, ou, no caso de transferência deste encargo a terceiro, estar por este autorizado a 

recebê-la96. Esta questão tem reflexos importantes na compensação de créditos tributários já 

que o crédito do sujeito passivo deve ser “próprio” e não de terceiros. 

O Supremo Tribunal Federal utilizando em suas decisões a classificação dos tributos em 

diretos e indiretos adotada pela Ciência das Finanças aprovou em 13.12.63 o enunciado da 

Súmula nº 71, assim redigida: Embora pago indevidamente, não cabe restituição de tributo 

indireto. Contudo, após o advento do Código Tributário Nacional, reduzindo os rigores da 

Súmula nº 71, foi editada em 03.10.69 a Súmula nº 546, assim enunciada: Cabe a restituição 

do tributo pago indevidamente, quando reconhecido, por decisão, que o contribuinte de jure 

não recuperou do contribuinte de fato o quantum respectivo. 

O art. 166 do CTN trata da repercussão jurídica do tributo e não da sua repercussão 

econômica. A repercussão econômica do tributo, bem como a sua classificação em diretos e 

indiretos, é matéria pré-jurídica relacionada à Ciência das Finanças e a Política Fiscal não 

tendo relevância jurídica, após a criação da norma jurídica tributária. Neste sentido é a lição 

de Geraldo Ataliba (2005, p.143):  

É classificação que nada tem de jurídica; seu critério é puramente econômico. Foi 
elaborada pela ciência das finanças, a partir da observação do fenômeno econômico 
da translação ou repercussão dos tributos. É critério de relevância jurídica em certos 
sistemas estrangeiros. No Brasil, não tem aplicação (Cleber Giardino). 

O fenômeno da repercussão econômica do tributo ocorre quando o contribuinte de jure 

após satisfazer a obrigação tributária e sofrer um ônus econômico, transfere total ou 
                                                 
96 Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo 
financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a 
terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la. 
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parcialmente este ônus para outras pessoas, estas pessoas, por sua vez, podem transladar este 

ônus econômico para outra pessoa ou pessoas, e no elo final desta cadeia se encontra o 

contribuinte de fato.  

A repercussão jurídica do tributo ocorre quando o legislador ao criar a hipótese de 

incidência do tributo prevista na norma jurídica tributária, cria regra que outorga ao 

contribuinte de jure o direito de repercutir o ônus econômico do tributo sobre outra pessoa 

prevista na lei e pode ser realizada pelo sistema do reembolso ou por retenção na fonte (A. A. 

BECKER, 1998, pp. 534-535). No reembolso o contribuinte de jure tem o direito legal de 

receber da pessoa estabelecida na lei o reembolso do montante do tributo por ele pago. Na 

retenção na fonte o contribuinte de jure tem o direito de compensar o valor do tributo com 

débito que possua com determinada pessoa.  

Esta repercussão jurídica pode ocorrer total, parcialmente ou não ocorrer, assim, o 

contribuinte de jure só terá legitimidade para restituição do “tributo” pago indevidamente se 

não tiver repercutido, ou repercutido parcialmente, o ônus financeiro do “tributo” indevido, 

desta forma e a teor do art. 166 do CTN, deverá comprovar haver assumido o referido ônus 

financeiro, ou, no caso de transferência deste ônus a terceiro, estar por este autorizado a 

recebê-lo.  

Becker leciona que a legitimidade do contribuinte de jure para restituição do indébito 

tributário só ocorre caso ele não tenha repercutido o ônus financeiro do “tributo”, já que sendo 

ilegal o “tributo” e tendo havido a sua repercussão não existirá nenhum prejuízo (1988, p. 575 

e p. 578): 

O contribuinte de jure não tem legitimidade para pedir a restituição do tributo por 
ele pago indevidamente, no caso de repercussão jurídica do tributo, isto é, quando a 
lei outorga ao contribuinte de jure o direito de reembolso ou retenção do tributo 
perante uma terceira pessoa. 
........................ 
Por isso, o contribuinte de jure que pagou indevidamente e obteve indevidamente o 
seu reembolso ou retenção do substituído, não pode alegar o prejuízo do menor lucro 
porque tal prejuízo, no plano jurídico, não existiu.     
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É neste sentido da repercussão jurídica que deve ser interpretado o art. 166 do CTN, não 

havendo que se falar em tributos diretos ou indiretos ou repercussão econômica do tributo. 

Por fim, passo a analisar os requisitos do crédito do sujeito passivo, quais sejam: a 

liquidez e certeza e o seu vencimento. 

Crédito do sujeito passivo líquido e certo é aquele que tem a sua existência e o seu 

quantum reconhecido pelo devedor, no caso o Fisco, este ato de reconhecimento pode ser 

voluntário, através de decisão da própria administração, ou imposto por decisão judicial. A 

decisão judicial deve apenas reconhecer a “existência” do crédito do sujeito passivo, declarar 

e condenar o Fisco a restituí-lo, já que para a apuração do seu quantum, sua liquidação, no 

âmbito do processo judicial faltaria interesse processual para o sujeito passivo tributário, este 

tema será abordado de forma mais detida no item 4.1, do Capítulo 4º.   

Desta forma, o reconhecimento da liquidez e certeza do crédito do sujeito passivo 

(existência e quantum) só poderá ser atribuído à autoridade administrativa, conforme se 

depreende do conceito jurídico positivo da compensação de tributos do art. 170 do CTN.  

Caso as condições e garantias legais das leis ordinárias de compensação97 sejam gerais, 

sendo previstas de forma geral e abstrata na norma, a autoridade administrativa não 

reconhecerá de imediato a liquidez e certeza do crédito do sujeito passivo, sendo efetuado o 

encontro de contas diretamente pelo contribuinte e o Fisco dentro do prazo decadencial 

previsto em lei poderá através de ato administrativo reconhecer a compensação de forma 

tácita ou expressa, ou efetuar o lançamento de ofício do crédito tributário caso exista alguma 

irregularidade. A atual redação do art. 74 da lei 9.430/96 e o art. 66 da lei 8.383/91 

estabelecem este tipo de compensação. 

                                                 
97 Item 3.3. 
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Quando a análise das condições e garantias das leis ordinárias de compensação98 for 

específica, neste caso a lei confere competência para a autoridade administrativa autorizar 

individualmente a compensação, neste caso, a liquidez e certeza do crédito do sujeito passivo 

serão apuradas neste momento e operada a extinção das relações jurídicas do Fisco e do 

sujeito passivo. 

Quanto ao vencimento do crédito do sujeito passivo para fins de compensação de 

tributos ele pode ser vencido ou vincendo, cabendo a lei ordinária definir qual tipo de 

vencimento irá adotar. 

O crédito do sujeito passivo vencido é aquele já exigível do Fisco e o vincendo é aquele 

de data de vencimento futura, ainda não exigível. O crédito vincendo do sujeito passivo para 

fins de compensação de tributos será regulado por lei específica de cada ente tributante, a teor 

do parágrafo único do art. 170 do CTN99, e deverá ter uma redução no seu valor que não 

poderá ser maior que o juro de um por cento ao mês pelo tempo a decorrer entre a data da 

compensação e a do vencimento. Esta redução ou deságio do crédito vincendo do sujeito 

passivo se justifica pela sua utilização antecipada na compensação do crédito tributário.  

                                                 
98 Item 3.3. 
99 Art. 170, 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. 
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4. COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS COMO FORMA DE EXTINÇÃO DA 
RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL 

4.1. A compensação de créditos tributários e a relação jurídica processual: a eficácia 
jurídica da sentença que acolhe o pedido de compensação de tributos (análise da 
Súmula 213 do Superior Tribunal de Justiça)  

O procedimento da compensação de tributos deve ser encadeado por dois momentos 

distintos: em um primeiro momento será determinado o an et quantum restituatur, sendo 

verificado a existência e o importe do crédito do sujeito passivo, a existência pode ser 

reconhecida por ato judicial ou por ato da autoridade administrativa tributária, já o importe ou 

valor do crédito para fins de restituição não será apreciado pelo judiciário, ou pelo menos, não 

será necessário o exercício desta atividade. O segundo momento é a determinação do an et 

quantum compensatur, verificando a existência e o importe de um débito compensável, esta 

atividade pode ser exercida tanto pelo sujeito passivo, que ao efetuar o encontro entre crédito 

e débito extinguirá as relações jurídicas envolvidas sob condição resolutória de posterior 

análise do Fisco (art. 156, II, c/c PU, art. 156, CTN), ou pelo próprio Fisco extinguindo 

diretamente as relações jurídicas envolvidas no fenômeno da compensação de tributos (art. 

156, II, c/c art. 170, CTN). 

A análise pelo Poder Judiciário do direito a compensação de tributos sempre foi cercada 

de controvérsias notadamente após a edição pela União da norma de compensação de tributos 

prescrita no art. 66 da lei 8.383/91. A Justiça Federal e o Superior Tribunal de Justiça passou 

a analisar diversas demandas que tinham pôr objeto à efetivação do direito de compensar, 

algumas destas analisadas no capítulo 2º e 3º, contudo o principal questionamento girava em 

torno da eficácia da sentença que concede o pedido de compensação de tributos. 
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O Fisco entendia que o direito a compensação, art. 66 da lei 8.383/91, só poderia ser 

concedido se houvesse prova nos autos da liquidez e certeza dos créditos do sujeito passivo, 

nos termos do art. 170 do CTN, já o sujeito passivo tributário entendia que a referida 

compensação seria um tipo distinto de compensação da estabelecida no art. 170 do CTN uma 

“autocompensação”100, e ora pretendia que o próprio judiciário efetuasse a aplicação concreta 

da norma de compensação, extinguindo as relações jurídicas de crédito do Fisco e do sujeito 

passivo, ou a liquidação de seus créditos para posteriormente compensá-los, pretendendo nas 

duas situações que o Juiz atuasse na função da autoridade administrativa tributária. 

Tanto o entendimento do Fisco como o do sujeito passivo tributário estavam 

equivocados e isto por uma simples razão o fenômeno complexo da compensação de tributos 

como forma de extinção das relações jurídicas de crédito do Fisco e de crédito do sujeito 

passivo tributário não se opera no âmbito do processo judicial, e isto por absoluta falta de 

competência do Juiz, pois, como já dito, apenas cabe à autoridade administrativa a função de 

fiscalizar e extinguir de forma definitiva as relação jurídicas envolvidas na compensação (arts. 

156, II; 170, CTN) e ao próprio sujeito passivo extingui-las sob condição resolutória de sua 

ulterior homologação nos termos da lei101 (PU, art. 156, CTN). 

Neste sentido as demandas que tenham como objeto a compensação de tributos não 

terão os créditos tributários, ou melhor, as relações jurídicas de crédito do Fisco e de crédito 

do sujeito passivo extintas através da decisão judicial passada em julgado (art. 156, X, CTN).  

Após diversos posicionamentos jurisprudenciais o Superior Tribunal de Justiça 

pacificou seu entendimento e da Justiça Federal quanto à eficácia da sentença que concede o 

pedido de compensação de tributos através do enunciado da Súmula nº 213: O mandado de 

segurança constitui ação adequada para declaração do direito à compensação tributária. 

                                                 
100 Crítica a este entendimento no Capítulo 2º. 
101 Esta lei é a lei ordinária de competência dos Entes que compõem a federação (União, Estados, DF, e 
Municípios). A atual redação do art. 74 da lei 9.430/96 estabelece esta modalidade de compensação em seu § 2º. 
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O enunciado desta Súmula cria um marco na atuação do Poder Judiciário ao apreciar 

demandas que tenham como objeto a compensação de tributos, bem como não deve ser 

interpretada restritivamente, pois pode e deve ser aplicada não só em relação aos mandados de 

segurança. 

Estabelecida as premissas iniciais permanecem os questionamentos: qual a eficácia 

jurídica da sentença que concede o pedido de compensação de tributos? Notadamente quando 

existe cumulação de ação? E qual o limite da atuação do Poder Judiciário ao apreciar 

demanda que envolva pedido de compensação de tributo? 

Para responder a estes questionamentos se faz necessário voltar ao conceito de “ação” 

como direito de provocar a tutela jurisdicional e de “ação processual” como exercício deste 

direito estudado no item 1.5, bem como analisar as condições e os elementos para o exercício 

deste direito e a sua classificação doutrinária. Degenkolb sustenta que a “ação” seja uma 

simples faculdade jurídica, Kohler que seria uma manifestação do direito de personalidade, 

sob outro aspecto Windscheid entende que se trata de uma manifestação de vida do direito 

subjetivo privado e Satta um meio de tutela que acompanha o direito subjetivo.  

Prevalece na doutrina que “ação” é um direito subjetivo autônomo em relação ao direito 

material, (Bülow, Wach, Chiovenda, Carnelutti), se dividindo, contudo em concretistas, o 

direito de “ação” é concreto cabendo apenas a quem tenha razão no campo do direito material 

(Wach, Chiovenda), e abstrativistas, o direito de “ação” é um direito abstrato existindo 

independente da existência ou não do direito material (Bülow, Carnelutti). 

A posição mais recente e que prevaleceu no Código de Processo Civil foi a de Liebman 

chegando a uma posição intermediária entre as doutrinas do direito concreto e abstrato, 

considerando a “ação” como um direito ou poder processual a uma decisão sobre o mérito. 
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Desta forma “ação” é um poder jurídico de pretensão à tutela jurídica que se exerce 

contra o Estado para que preste a jurisdição, sendo assim abstrato. Este poder é assegurado 

constitucionalmente quando a Carta de 1988 constitucionalizou o princípio da inafastabilidade 

do Poder Judiciário (art. 5º, XXXV) e o direito de petição não só dirigido ao Poder Judiciário, 

mas a todos os Poderes Públicos (art. 5º, XXXIV, a). Este poder é incondicionado e pertence 

a todos. 

O exercício concreto deste direito abstrato de “ação” chama-se, como já visto, de “ação 

exercida”, “ação processual”, “demanda” resultando na relação jurídica processual que nasce 

linear e se angulariza com a citação do sujeito passivo processual, trata-se de um complexo de 

atividade das partes, podendo seu exercício ser condicionado a presença de certos requisitos 

estabelecidos em lei, são as condições da ação. 

Esta distinção ou dualismo do significado do direito de ação civil em poder, direito 

abstrato incondicionado, e atividade, o exercício concreto deste direito podendo ser limitado, 

na Itália já constava das lições de Carnelutti, no Brasil Guilherme Estellita e Pontes de 

Miranda também adotam este posicionamento e que foi acolhido por grande parte da doutrina 

processual nacional. Neste sentido é a lição de Vicente Greco Filho (1998, p. 76): 

O direito de ação é dividido em dois planos: o plano do direito constitucional e o 
plano processual, tendo o primeiro um maior grau de generalidade. Sob esse aspecto, 
o direito de ação é amplo, genérico e incondicionado, salvo as restrições constantes 
da própria Constituição Federal. Sua definição encontra-se no já referido art. 5º, 
XXXV: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a 
direito”. 
Já o chamado direito processual de ação não é incondicionado e genérico, mas 
conexo a uma pretensão, com certos liames com ela. O direito de ação não existe 
para satisfazer a si mesmo, mas para fazer atuar toda a ordem jurídica, de modo que 
o seu exercício é condicionado a determinados requisitos, ligados à pretensão, 
chamados condições da ação.  

A “ação processual” por ser uma atividade, um exercício concreto do direito abstrato de 

“ação” pode ser condicionado pelas condições da ação, que segundo a lição de Liebman são 

os requisitos para que seja possível o exame do mérito da demanda (1984, p. 154):  



 112

São os requisitos de existência da ação, devendo por isso ser objeto de investigação 
no processo, preliminarmente ao exame do mérito. Só se estiverem presentes essas 
condições é que se pode considerar existente a ação, surgindo para o juiz a 
necessidade de julgar sobre o pedido. 

A lição de Liebman foi a que melhor acolhida teve na doutrina brasileira tendo 

influenciado o Código de Processo Civil cujo projeto foi elaborado por um dos seus 

discípulos no Brasil, Alfredo Buzaid. Assim, o CPC adota como condições da ação a 

possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade das partes e o interesse processual (art. 267, 

VI). Outrossim, Liebman passou a adotar em uma segunda fase apenas a legitimidade das 

partes e o interesse processual como condições da ação, em face da promulgação da Lei do 

Divórcio na Itália. 

Benedito Mário Vitiritto (1999, p. 58) leciona que as condições da ação estão 

relacionadas não ao direito de ação, como poder ou atividade, mas aos sujeitos do processo:  

....as denominadas condições da ação, tripartida ou díade, da segunda fase de 
Liebman, como se assinalou anteriormente, não são seus requisitos existenciais e ao 
aludido poder não se referem. Em verdade, cada uma delas se refere aos sujeitos do 
processo, em suas várias situações, v.g.:.  

A possibilidade jurídica do pedido não deve ser vista apenas como a previsão em 

abstrato no ordenamento jurídico da pretensão da parte, mas, também na inexistência, no 

ordenamento jurídico, de uma vedação em relação à pretensão deduzida em juízo. 

A legitimidade das partes ou ad causam é a titularidade subjetiva da parte que propõe e 

responde a demanda, sendo ordinária quando houver correspondência entre as partes que 

compõem os pólos da relação jurídica material e o pedido deduzido em juízo e extraordinária 

quando a lei assim estabelecer e não houver esta correspondência, passando o legitimado 

extraordinário a defender interesse alheio em nome próprio. 

O interesse processual ocorre quando a parte sofre um prejuízo não propondo a 

demanda e para evitar este prejuízo necessita da intervenção do Estado-Juiz. O interesse 

processual passa pela verificação de duas circunstâncias: a utilidade (interesse-utilidade) 

quando o processo pode conceder ao demandado o resultado favorável pretendido; e a 
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necessidade do pronunciamento do Juiz (interesse-necessidade) a parte deve demonstrar que 

efetivamente necessita da intervenção judicial para solução do conflito. O interesse-

adequação, também, é vislumbrado por parte da doutrina no sentido de que à parte ao propor 

uma demanda deve adequar o seu pedido ao procedimento processual adequado. 

A demanda que versa sobre o pedido de compensação de tributos, independente do tipo 

de ação processual utilizada deve se submeter às condições da ação. A possibilidade jurídica 

do pedido de compensação ocorre quando o pedido é feito de acordo com as condições e 

garantias previstas na lei ordinária da União, Estados, Distrito Federal e Municípios que 

admitem a compensação. 

A legitimidade das partes estará presente se o sujeito passivo tributário/autor pede a 

compensação de crédito próprio, visto não se admitir a compensação com créditos de 

terceiros102, e contra o Fisco que em tese lhe é devedor e credor simultaneamente, em outras 

palavras, tem competência e capacidade tributária para ser parte na relação jurídica tributária 

e na relação jurídica de crédito do sujeito passivo. 

O interesse processual ocorre se o pedido de compensação de tributos feito na demanda 

é útil e necessário para o sujeito passivo tributário. Este interesse não se verifica, por 

exemplo, quando o autor pede que o Juiz realize perícia ou liquidação do seu crédito para fins 

de uma posterior compensação, já que cabe ao próprio sujeito passivo tributário efetuar esta 

liquidação e efetuar a compensação sob condição resolutória de ulterior homologação do 

Fisco (PU art. 156, CTN) ou cabe a própria autoridade administrativa tributária (art. 156, II 

c/c 170, CTN), sendo desnecessário a atuação do Poder Judiciário. Também não existe 

interesse processual quando o sujeito passivo tributário pede que a compensação de tributos se 

realize no âmbito do processo judicial, pelos motivos acima citados e por não ter o Juiz 

competência para extinguir o crédito tributário através da compensação (art. 170, CTN).    

                                                 
102 Item 3.4. 
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Os elementos da relação jurídica processual iniciada com a “ação processual” ou 

“demanda” têm correspondência com os elementos da relação jurídica de direito material 

deduzida em juízo, ou pelo menos, na maioria dos casos assim ocorre. A “demanda” tem 

como elementos identificadores às partes, a causa de pedir e o pedido. 

As partes na demanda normalmente coincidem com os sujeitos da relação de direito 

material deduzida em juízo, com exceção dos casos de ilegitimidade ad causam e de 

legitimação extraordinária, assim, na demanda que verse sobre compensação de tributos, 

como já dito, o autor deve ser o sujeito passivo tributário (contribuinte de jure: contribuinte e 

o substituto tributário ou o responsável tributário, desde que admitidos na lei ordinária) titular 

do crédito e o réu o Fisco devedor e credor simultâneo do autor/sujeito passivo tributário. 

A causa de pedir segundo a teoria da substanciação do pedido, adotada pelo Código de 

Processo Civil, exige a exposição dos fatos do mundo fenomênico (causa de pedir remota) e 

da relação jurídica nascida a partir deles que são os fundamentos jurídicos do pedido (causa 

de pedir próxima).  

O pedido ou petitum é o objeto da “ação processual” é a providência que se pede ao 

Poder Judiciário, devendo ser entendido sob o aspecto imediato (pedido imediato), que é a 

providência jurisdicional que se pretende (sentença: condenatória, mandamental, constitutiva, 

executiva ou declaratória) e mediato (pedido mediato) que é a tutela jurisdicional do bem de 

vida. O pedido imediato deve ser sempre determinado, ou seja, delimitado quanto a sua 

qualidade e quantidade (art. 286, caput, CPC), contudo o pedido mediato pode ser genérico ou 

indeterminado (incisos I, II e III, art. 286, CPC). Tanto o pedido imediato como o mediato 

devem ser certos, ou seja,  expressos, não se admitindo pedido implícito. 

Segundo Pontes de Miranda a ação é classificada (1974, Tomo I, Prólogo, p. XLIII) 

conforme aquilo que se espera da sentença, se for julgada procedente. Assim, a ação é 

classificada de acordo com o pedido imediato, ou seja, a providência jurisdicional que se 
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pretende (sentença: condenatória, mandamental, constitutiva, executiva ou declaratória), desta 

forma as ações típicas, nas sentenças julgadas favoráveis, são classificadas de acordo com a 

sua eficácia jurídica sendo dividias em cinco classes: a) ação declarativa correspondendo a 

uma sentença de eficácia preponderantemente declarativa; b) ação constitutiva 

correspondendo a uma sentença de eficácia preponderantemente constitutiva, c) ação 

condenatória correspondendo a uma sentença de eficácia preponderantemente condenatória, 

d) ação mandamental correspondendo a uma sentença de eficácia preponderantemente 

mandamental e e) ação executiva correspondendo a uma sentença de eficácia 

preponderantemente executiva (1974, Tomo V, p.78). 

Assim, a sentença que julga favorável a pretensão do autor pode ter eficácia: 

condenatória, mandamental, constitutiva, executiva ou declaratória, já a sentença que julga 

improcedente a pretensão tem força eficacial declaratória negativa.  

Pontes de Miranda fala em eficácia “preponderantemente” declaratória, constitutiva, 

condenatória, mandamental, e executiva, pelo fato de não existir nenhuma sentença que seja 

pura, ou seja, apenas declaratória, apenas constitutiva, apenas condenatória, apenas 

mandamental, e apenas executiva, apenas existe uma preponderância a uma determinada 

eficácia. 

Neste sentido o autor traça um quadro ou tabela demonstrando a carga de eficácia das 

sentenças favoráveis nas ações típicas (1974, Tomo V, p. 78): 

 

AÇÕES TÍPICAS DAS CINCO CLASSES

EFICÁCIA 

Decla-

rativa 

Consti-

tutiva 

Conde- 

natória 

Manda- 

mental 

Exec- 

cutiva

Ação declarativa 5 3 2 4 1 

Ação constitutiva 4 5 1 3 2 

Ação condenatória 4 2 5 1 3 

Ação mandamental 4 3 2 5 1 
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Ação executiva 3 2 1 4 5 

 

Posto a carga de eficácia jurídica das sentenças de acordo com a classificação das ações 

ponteana se faz necessário conceituar a eficácia jurídica de cada uma destas sentenças e 

ações: 

a) ação declarativa: É aquela que a sua maior eficácia é a de declarar a pretensão 

deduzida na demanda, através de uma sentença declarativa para proteção de direito sem 

querer exigir uma obrigação ou ato, ou o interesse de certificar a existência ou inexistência de 

uma relação jurídica, ou que certifique a veracidade ou falsidade de um documento. 

b) ação constitutiva: A sua maior carga eficacial é a da constitutividade. A sentença 

constitutiva não só declara o direito deduzido em juízo (certificação), como efetiva o direito 

potestativo, que é o poder jurídico conferido a alguém de alterar, criar ou extinguir situações 

jurídicas sem o concurso de vontade do sujeito passivo da relação jurídica de direito material. 

O sujeito passivo não deve nenhuma prestação, não há conduta que necessite ser prestada, 

assim a sentença favorável a um direito potestativo já produz efeito com o reconhecimento e a 

constituição da nova situação jurídica declarada. 

c) ação condenatória: É a ação que possui maior eficácia condenatória. A sentença 

condenatória visa conferir um direito a uma prestação (um fazer, não-fazer ou dar coisa) e não 

tem como essencial o efeito executivo, pois pode existir sentença condenatória que não seja 

objeto de processo de execução, como ocorre nas ações que cumulam o pedido de condenação 

da União para restituir o pagamento indevido (crédito do sujeito passivo tributário) e a 

declaração do direito da compensação de tributos, neste caso teremos uma sentença 

preponderantemente condenatória que não será executada, mas utilizada na compensação do 

crédito tributário efetuada sob condição resolutória de sua ulterior homologação pelo próprio 

sujeito passivo tributário ou diretamente pela autoridade administrativa tributária. 
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d) ação mandamental: É aquela que a sua maior eficácia é proferir uma sentença que 

declare uma ordem judicial um mandamento. Na sentença mandamental existe um enunciado 

que manda, ordena, o cumprimento ou abstenção de um ato, desta forma não só declara, 

contudo não condena, nem constitui.  

e) ação executiva: É aquela preponderantemente executiva. Executar é forçar o 

cumprimento de uma prestação (um fazer, não-fazer ou dar coisa), podendo se operar numa 

relação jurídica processual formada com este objetivo formando o processo de execução, ou 

como fase complementar a um processo já instaurado, como etapa do processo de 

conhecimento. 

Feitas estas considerações retorno ao questionamento inicial qual a eficácia jurídica da 

sentença que concede o pedido de compensação de tributos? Notadamente quando existe 

cumulação de ação?  

Com base na classificação ponteana das ações pode-se dizer que a eficácia jurídica 

preponderante da sentença favorável ao pedido de compensação de tributos é a declaratória, 

pois a sua maior eficácia é a de declarar a pretensão deduzida na demanda, ou seja, certificar a 

existência das situações jurídicas que envolvem o pedido de compensação, como por 

exemplo: a modalidade de compensação a ser utilizada (art. 66 da Lei 8.383/91, art. 74 da Lei 

9.430/96 e o art. 89 da Lei nº 8.212/91); a correção monetária para atualização dos créditos do 

sujeito passivo ou do Fisco; a possibilidade de inclusão de expurgos inflacionários. Desta 

forma, para a obtenção desta certificação do direito de compensação de tributos a ação será 

declaratória. 

Outrossim, caso exista um concurso objetivo próprio de ações, uma cumulação de 

pedidos própria, quando se formula vários pedidos pretendendo-se o acolhimento de todos, 

haverá uma modificação na classificação da ação a ser utilizada pelo autor/sujeito passivo 

tributário, pois o pedido de compensação de tributos pode vir cumulado com outros pedidos 
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condenatórios ou mandamentais. Assim, a ação será preponderantemente condenatória ou 

mandamental, tendo a sentença carga eficacial condenatória ou mandamental. 

O pedido de compensação de tributos só não será cumulado com pedidos constitutivos 

(ação constitutiva) ou executivos (ação executiva). Analisando a tabela de eficácia das 

sentenças das cinco ações típicas de Pontes de Miranda se chega facilmente a esta conclusão.  

Desta forma, é equivocado o entendimento de parte da doutrina (HUGO DE BRITO, 

2001, p. 30) que entende ser o direito de compensação de tributos um direito potestativo, 

passível de ser deduzido através de ação constitutiva, pois se trata de poder jurídico conferido 

a alguém de alterar, criar ou extinguir situações jurídicas sem o concurso de vontade do 

sujeito passivo da relação jurídica de direito material, que não deve nenhuma prestação ao 

credor. A compensação de tributos é um fenômeno complexo que envolve a extinção de duas 

relações jurídicas a de crédito do Fisco e de crédito do sujeito passivo tributário, ou seja, 

envolve “prestações” de crédito e débito que se contrapõem, trata-se de “direito a uma 

prestação”, impossível de ser deduzida numa ação constitutiva, que não se presta apenas à 

declaração de um direito. Ademais, a compensação de tributos envolve uma relação jurídica 

tributária que por definição é ex lege, ou seja, independente da vontade ou subjetividade das 

partes sendo incompatível com a eficácia do direito potestativo. 

A impossibilidade da cumulação do pedido de compensação de tributos com o pedido 

executivo já foi dita no início do capítulo e está relacionada com o limite da atuação do Poder 

Judiciário ao apreciar demanda que envolva pedido de compensação de tributo, já que a 

sentença favorável a este pedido, não poderá ser executado no processo judicial devendo ser 

feito com base na carga declaratória da sentença (declaratória, condenatória ou mandamental) 

pelo próprio contribuinte sob condição resolutória de ulterior homologação pelo Fisco (PU, 

art. 156, CTN) ou pela própria autoridade administrativa tributária (arts. 156, II; 170, CTN). 
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Por fim, devo ressaltar que o sujeito passivo tributário para efetuar a compensação de 

tributos sob condição resolutória de sua ulterior homologação (PU, art. 156, CTN)103 ou 

mesmo provocando o Fisco para que a efetue administrativamente, nas duas situações nos 

casos expressamente admitidos em lei, não necessita da intervenção do Poder Judiciário que 

só será provocado quando houver pretensão resistida por parte do Fisco, pois caso contrário 

haverá falta de interesse processual justificando a extinção da ação sem o julgamento de 

mérito.    

No tocante ao Fisco não existe interesse processual em provocar o Poder Judiciário para 

declarar o direito de compensação de tributos, desde que exista lei ordinária que o autorize a 

efetuá-la, caso inexista esta lei haverá a impossibilidade jurídica do pedido. No caso do Fisco 

federal a compensação de tributos de ofício é autorizada pelo art. 7º do Decreto-lei nº 

2.287/86 c/c art. 73 da Lei 9.430/96 (compensação de ofício). 

4.2. A vedação dos provimentos liminares e antecipatórios para fins de compensação dos 
créditos tributários: a Súmula 212 do STJ, o art. 170-A do CTN e a impossibilidade 
da compensação indireta para fins da suspensão da exigibilidade do crédito 
tributário  

Havendo a incidência da norma jurídica tributária com a ocorrência no mundo 

fenomênico do fato concreto que se subsume a sua hipótese de incidência nasce para o direito 

à obrigação tributária formando a relação jurídica tributária entre o Fisco e o sujeito passivo 

                                                 
103 A nova redação do art. 74 da Lei nº 9.430/96 (caput, §§ 2º e 5º) deixa claro que a compensação será realizada 
diretamente pelo próprio contribuinte sem a necessidade de intervenção do Fisco que terá o prazo de cinco anos 
para homologar a declaração de compensação que extingue o crédito tributário sob condição resolutória de sua 
ulterior homologação. 
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.(Redação dada pela Lei nº 10.637, de 2002) 
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob condição 
resolutória de sua ulterior homologação.(Incluído pela Lei nº 10.637, de 2002) 
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado 
da data da entrega da declaração de compensação. (Redação dada pela Lei nº 10.833, de 2003). 
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que após a sua aplicação, através do lançamento, pela autoridade administrativa competente 

constitui o crédito tributário. 

A Constituição Federal de 1988 em seu art. 146, III, b atribuiu a lei complementar a 

função de ser instrumento introdutório de normas gerais em matéria de legislação tributária 

sobre a obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários, tendo 

recepcionado o Código Tributário Nacional104 para exercer esta função no ordenamento 

jurídico brasileiro. 

Neste sentido o Código Tributário Nacional, norma geral em matéria de legislação 

tributária, prescreve na norma do seu art. 141105 que o crédito tributário regularmente 

constituído somente terá a sua exigibilidade suspensa nos casos previstos no próprio CTN e 

mais adiante na norma de seu art. 151106 prescreve como formas de suspensão da sua 

exigibilidade os seguintes fenômenos jurídicos: a moratória; o depósito do seu montante 

integral; as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário 

administrativo; a concessão de medida liminar em mandado de segurança; a concessão de 

medida liminar ou de tutela antecipada em outras espécies de ação judicial; e o parcelamento. 

Nos interessa especificamente, para os questionamentos que envolvem este item do 

trabalho, a concessão de medida liminar em mandado de segurança e a concessão de medida 

                                                 
104 Capítulo 2º, Item 2.1. 
 
105Art. 141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua 
exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob 
pena de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias. 
 
106 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante 
integral; III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; 
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança; V – a concessão de medida liminar ou de tutela 
antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 10.1.2001); VI – o parcelamento. 
(Incluído pela Lcp nº 104, de 10.1.2001)    
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da 
obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes. 
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liminar ou de tutela antecipada em outras espécies de ação judicial, para fins de suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário ou da obrigação tributária. 

Suspender a exigibilidade do crédito tributário é evitar que o Fisco exerça atos tendentes 

à postulação do objeto da obrigação tributária principal, neste sentido pressupõe que o crédito 

já esteja constituído, ou melhor, lançado definitivamente pela autoridade administrativa, assim 

o crédito continua existindo, apenas o atributo da sua exigibilidade é temporariamente 

sustado, aguardando a sua extinção, ou retomando o curso normal de sua cobrança pelo Fisco 

para posteriormente se extinguir. 

Podem ocorrer casos em que não exista ainda o crédito, existindo apenas a obrigação 

tributária e neste caso não existirá a suspensão do crédito propriamente dita já que ele ainda 

não foi constituído pelo lançamento, contudo não existe óbice para que a autoridade 

administrativa efetue o seu lançamento com o fim de evitar a decadência, sem, contudo poder 

efetuar a sua cobrança. 

Neste sentido é o magistério de Sacha Calmon Navarro Coêlho (2000, p. 677-678): 

O crédito tributário, quer nos casos em que o dever de pagar decorre diretamente da 
lei (tributos sujeitos à homologação posterior do pagamento), quer nas hipótese em 
que é precedido de lançamento, está sempre sujeito a ter a sua exigibilidade 
suspensa, obrigando a Fazenda Pública a abster-se de formalizá-lo ou mesmo cobrá-
lo. 
............................. 
Dá-se que o crédito pode não sair ileso, senão que lesado. Não segue a sua 
marcha.Durante a suspensão, visto e examinado, pode morrer, extinguir-se por 
decisão administrativa ou judicial, irrecorríveis. A suspensão da exigibilidade 
desemboca diretamente na extinção do crédito, em razão do processo revisional 
administrativo (autocontrole) ou judicial (heterocontrole), tendo ou não havido 
lançamento. 

Estabelecido o conceito e a eficácia jurídica da suspensão da exigibilidade do crédito e 

da obrigação tributária surge o questionamento: É possível a concessão de medida liminar ou 

de tutela antecipada, para fins de compensação do crédito tributário ou para assegurar este 

direito? 
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Esta questão durante muito tempo gerou entendimentos jurisprudenciais diversos da 

Justiça Federal e do Superior Tribunal de Justiça tendo sido pacificado através do enunciado 

da sua Súmula nº 212 que em sua redação atual estabelece: A compensação de créditos 

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

antecipatória. A redação anterior estabelecia em linhas gerais o mesmo entendimento: A 

compensação de créditos tributários não pode ser deferida por medida liminar. 

A medida liminar cautelar (art. 804, CPC) ou a ação cautelar (arts. 796 e 798, CPC) tem 

por escopo implementar a efetividade do processo, tendo, portanto um caráter instrumental, 

evitando assim o perecimento do direito material deduzido na demanda, ou seja, preserva o 

resultado útil do processo, sendo na lição de Arruda Alvim (2005, p. 353) necessariamente 

provisória, ou intrinsicamente provisória. Esta medida deve ser não satisfativa não podendo 

assim conceder, ainda que provisoriamente, o bem de vida que se pretende ver tutelado na 

sentença de procedência do pedido. 

A medida antecipatória engloba a tutela antecipada (art. 273, CPC), a tutela específica 

ou inibitória (art. 461, CPC) e a liminar em mandado de segurança (art. 7º, II, Lei 1.533/51).    

A tutela antecipada apesar de provisória passa a ser definitiva no sentido que na 

sentença será confirmada, ela satisfaz antecipadamente o direito deduzido em juízo tendo um 

caráter de satisfatividade. A tutela específica ou inibitória, na lição de Marinoni, tem estas 

mesmas características, contudo visa tutelar as obrigações de fazer e de não fazer. 

A liminar em mandado de segurança possui também função antecipatória, pois não visa 

apenas resguardar a eficácia instrumental do processo, mas também antecipar a provável 

decisão na sentença de procedência do pedido. Arruda Alvim destaca este aspecto da liminar 

em mandado de segurança especificamente quando tem por objeto a suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário (2001, p. 133): 
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Cumpre-nos, neste passo, indagar qual a natureza da liminar em mandado de 
segurança. Pode-se afirmar que ela assume, de ordinário, uma feição antecipatória. 
Mas essa antecipação não terá, no fundo, outro escopo senão o de preservar o 
resultado útil do processo. Por isso, já tivemos a oportunidade de dizer que, muita 
vez, a liminar em mandado de segurança impetrado contra o Fisco antecipa para o 
dealbar do processo a inexigibilidade que se seguirá à provável sentença de 
procedência do mandamus (pois só se pode falar em extinção do crédito com o 
trânsito em julgado da sentença em favor do contribuinte), possuindo, por isso 
mesmo, uma feição nitidamente antecipatória. 

O enunciado da Súmula nº 212 do STJ interpreta de forma lógica o ordenamento 

jurídico positivo e o seu subsistema tributário ao não admitir que a compensação de tributos, 

forma de extinção do crédito tributário e da relação jurídica de crédito do sujeito passivo 

tributário, seja objeto, sem lei complementar que assim autorize, de formas de suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário. Haveria clara afronta à reserva de lei complementar para 

tratar das formas de extinção do crédito tributário: art. 146, III, b, da CF/88; arts. 97, VI, 141 e 

156, II, do CTN. 

Imagine a situação de uma medida liminar ou antecipatória autorizar provisoriamente a 

extinção do crédito tributário através da compensação e quando da prolação da sentença não 

ser confirmada. Como fica a situação do crédito tributário e do crédito do sujeito passivo 

extinto “provisoriamente”, se é que existe esta possibilidade no direito? Renasce, é 

repristinado? E se já tiver ocorrido à decadência para constituição de um novo crédito 

tributário, já que não existe previsão legal para a suspensão deste prazo? Desta forma, seja sob 

o aspecto constitucional e infraconstitucional, seja sob o aspecto da lógica jurídica, não cabe o 

uso da medida liminar ou antecipatória para fins de compensação de tributo.  

Acompanhando o posicionamento jurisprudencial a União através de seu legislador 

criou norma geral tributária, a lei complementar nº 104/2001, incluindo no CTN o art. 170-A, 

vedando a compensação de tributos, objeto de demanda judicial, antes do trânsito em julgado 

da decisão judicial, no caso da sentença, que concede o pedido de compensação: 

Art. 170-A. 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. (Artigo incluído pela Lcp nº 104, de 10.1.2001) 
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É induvidoso que o art. 170-A do CTN teve como inspiração o enunciado da Súmula nº 

212 do STJ e os seus fundamentos jurídicos, contudo a referida norma foi além, e estabeleceu 

verdadeira condição geral para o exercício do direito de compensação de tributos, ou seja, 

trata-se de uma limitação ao direito de compensar.  

Como já visto no item 3.3 o conceito jurídico positivo de compensação de tributos 

estabelecido pela norma do art. 170 do CTN prescreve como um de seus requisitos a 

necessidade de lei ordinária dos entes da federação que estipule as condições para que seja 

autorizada a compensação de tributos, cabendo somente a lei estabelecer estas condições, que 

intitulei de “limitações ao direito de compensar”. Estas condições são regras ou requisitos a 

que devem se submeter o Fisco e o sujeito passivo para que possa ser efetivada a 

compensação de tributos, tendo como única exigência, repito, ser estabelecida em lei.  

A norma do art. 170-A do CTN, limitadora do direito de compensação, só incidirá caso 

o sujeito passivo tributário pretenda ver reconhecido o seu direito de compensação pelo Poder 

Judiciário, pois como dito no item 4.1 o sujeito passivo não precisa ir ao judiciário para 

compensar o seu crédito com o crédito do Fisco (PU, art. 156, CTN e art. 74, lei nº 9.430/96), 

contudo, se optar por esta via deverá se submeter a essa limitação, não podendo utilizar a 

carga declaratória da sentença que concede o pedido de compensação de tributos antes de seu 

trânsito em julgado. A norma acaba vedando também a concessão de medidas liminares e 

antecipatórias que por ventura venham a conceder a compensação de tributos. 

Desta forma, independente do recurso interposto pela Procuradoria ter efeito suspensivo 

não poderá o sujeito passivo tributário realizar a compensação antes do transito em julgado da 

decisão que a concedeu. 

A compensação de tributos é forma de extinção do crédito do Fisco e do crédito do 

sujeito passivo e a sentença que concede este pedido, se condenatória ou mandamental, 

reconhece e condena o Fisco a um crédito do sujeito passivo e declara, ou apenas declara se a 
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sentença for de eficácia declaratória, a forma como este crédito será restituído, ou seja, através 

da compensação definindo os seus critérios.  

A carga declaratória desta sentença será utilizada pelo sujeito passivo para extinguir o 

seu crédito e o crédito do Fisco, que a depender da modalidade de compensação adotada pela 

lei ordinária, será feita pelo próprio sujeito passivo sob condição resolutória de sua ulterior 

homologação pelo Fisco, ou pelo Fisco diretamente através de procedimento administrativo. 

Seja como for, extinção sob condição resolutória ou extinção direta pelo Fisco, realizada 

a compensação de tributos, nos termos da lei ordinária que a autoriza, haverá a extinção 

imediata do crédito tributário, fato jurídico que não se compatibiliza com uma sentença não 

transitada em julgado que pode vir a ser modificada total ou parcialmente, desta forma a 

condição estabelecida pelo legislador preserva a segurança jurídica e a harmonia do 

ordenamento jurídico, já que extinto o crédito tributário e modificada a sentença pode não 

haver mais prazo para constituição de um novo crédito pelo lançamento. 

Contudo, na contramão de toda esta argumentação parte da doutrina (EDUARDO 

BOTTALLO, 2001, pp. 68-69), entende que a vedação imposta no art. 170-A do CTN viola o 

princípio constitucional da universalidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF/88). Esta 

argumentação não tem como se sustentar, pois como visto no item 4.1 este princípio se refere 

a “ação” como poder como um direito abstrato e incondicionado, que não se confunde com a 

atividade o exercício concreto deste direito, a “ação processual” ou “demanda” que pode ser 

limitado pela lei, tanto que o próprio CPC estabelece as condições da ação para que seja 

proferida uma decisão de mérito. O art. 170-A do CTN como condição para o exercício do 

direito de compensação de tributos a partir do momento que foi veiculado por lei não tem 

nenhum vício jurídico. 

Outra argumentação utilizada pela doutrina para não se submeter à limitação imposta 

pelo art. 170-A do CTN é no sentido de que o pedido de medida liminar ou de tutela para 
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suspensão da exigibilidade do crédito tributário deve ser feito em relação ao crédito tributário 

que será compensado quando demonstrado a plausibilidade do direito creditório do sujeito 

passivo (JAMES MARINS, 2003, pp. 491-492). 

Este entendimento na verdade pretende uma espécie de compensação indireta e não tem 

respaldo legal, pois o crédito tributário para ter a sua exigibilidade suspensa por liminar ou 

tutela antecipada deve se submeter aos requisitos legais destes institutos jurídicos que em 

linhas gerais estão ligados à ilegalidade do crédito tributário a ser suspenso. Na situação 

proposta estaria sendo suspensa a exigibilidade de um crédito tributário constituído de forma 

legal sob a alegação do sujeito passivo possuir um crédito contra o Fisco, ou seja, uma 

verdadeira compensação de tributos antes do transito em julgado da sentença afrontando o 

disposto no art. 170-A do CTN. 

A eficácia temporal da norma do art. 170-A do CTN é regida pelo princípio do tempus 

regit actum tendo incidência imediata e devendo ser aplicada mesmo em relação aos 

processos judiciais iniciados antes do advento da lei complementar nº 104, de 10-1-2001, que 

acrescentou este dispositivo ao CTN.  

Deve-se entender, e isto já foi demonstrado no item 3.2, que a compensação de tributos 

é forma de extinção de duas relações jurídicas, uma de crédito do Fisco e outra de crédito do 

sujeito passivo, desta forma só será realizada com atos concretos do sujeito passivo tributário 

ou do Fisco, há depender da legislação ordinária, e caso seja provocado o Judiciário estes atos 

terão por fundamento a carga declaratória da sentença que não extingue diretamente estas 

relações jurídicas.  

Não existe a compensação de tributos antes de realizado o encontro de contas entre 

créditos e débitos recíprocos, mesmo quando tenha fundamento na carga declaratória de uma 

sentença judicial.  
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Assim, por se tratar de norma de limitação ao direito de compensar previsto legalmente 

(art. 170-A, CTN) incidirá107, e deve ser aplicada, no exato momento da efetivação da 

compensação tributária pelo sujeito passivo ou pelo Fisco, independente da sentença ter 

declarado o direito à compensação antes do advento da referida norma, ou mesmo a ação ter 

sido proposta antes deste período.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
107 Vide item 1.4 incidência e aplicação da norma (Pontes de Miranda e Alfredo Augusto Becker). 
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CONCLUSÕES 

Após o estudo e o exame do tema desta Dissertação de Mestrado, e a partir do conteúdo 

dos capítulos e das posições adotadas ao longo da pesquisa, chegou-se às seguintes 

conclusões: 

a) O direito como sistema, norma e decisão: uma visão introdutória para operar no 
direito tributário: 

1. O direito tem vários significados e pode se manifestar como norma, decisão e 

ordenamento jurídico, estando todos estes conceitos ligados e devem ser estudados como 

categorias da teoria geral do direito para só então serem utilizados no direito tributário. O 

ordenamento jurídico está inserido dentro de um sistema proposicional nomoempírico 

prescritivo, aberto aos fatos, que nele ingressam através de normas coordenadas entre si por 

um vetor comum formando um conjunto de normas, que tem a função de prescrever ou 

ordenar as condutas sociais. Fonte do direito é de onde emanam as normas e pode significar o 

último fundamento de validade do ordenamento jurídico. Pode-se dizer que o fundamento de 

validade das normas que formam o ordenamento jurídico brasileiro tem a sua unidade e 

validade na Constituição. A evolução do sistema jurídico se baseia na hierarquia superior da 

norma introdutora em relação à norma introduzida, são normas que dizem como as outras 

normas serão postas, alteradas ou extirpadas do sistema. Estas normas retiram seu fundamento 

de validade diretamente da Constituição, ou de qualquer outra norma do ordenamento 

jurídico, ou de ambas. 

2. A norma jurídica é elemento fundamental para o ordenamento jurídico e pode-se 

dissecar a sua estrutura lógica estática em duas partes: a hipótese de incidência (tatbestand, 

pressuposto de fato, fattispecie, hecho imponible, fato gerador) e a norma (comando, regra, 

preceito, regra de conduta). A hipótese de incidência é uma descrição de um estado de fato 
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genérico e abstrato, é um conceito jurídico positivo universal, não sendo específico de um 

sistema jurídico particular. A norma jurídica não só prescreve um comando, mas também 

permite e confere poder (competência: o poder de produzir normas jurídicas ou para agir de 

determinada maneira) sempre dirigida à conduta humana, que tem sentido de um “ser”. 

3. A incidência da norma jurídica é infalível ocorrendo o fato no mundo fenomênico e 

atendidos seus requisitos a norma sempre incidirá, o que falha é o respeito às conseqüências 

da hipótese de incidência realizada. A incidência é o fenômeno jurídico da subsunção de um 

fato ocorrido no mundo fenomênico a uma hipótese legal. Quando ocorre a incidência da 

norma jurídica, a sua atuação dinâmica, tem-se como conseqüência a irradiação da relação 

jurídica entre pessoas.  

4. A relação jurídica tributária (rapporto giuridico d´imposta), também, é composta 

pelos mesmos elementos formadores da relação jurídica, sendo formada pelo Fisco, ou no 

caso de parafiscalidade da pessoa indicada na Constituição ou na lei, titulares do direito 

subjetivo (sujeito ativo); o contribuinte de jure (contribuinte propriamente dito e o substituto 

legal tributário) ou responsável (sujeito passivo) e titular do dever jurídico de realizar o objeto 

da relação jurídica tributária que é a obrigação tributária. A obrigação tributária é uma 

obrigação ex lege no sentido de que surge diretamente da lei sem a menor adesão a 

intersubjetividade ou vontade das partes envolvidas. Apenas a lei pode definir ou estabelecer 

a forma ou formas de extinção da obrigação tributária, conforme se depreende do art. 146, III, 

“a” e “b” da CF/88 e os arts. 97 e 156, incisos I a XI, ambos do CTN.      

5. Quando na relação jurídica tributária de direito material, o direito subjetivo não se 

realiza naturalmente pelo obrigado, o seu titular, terá que se dirigir ao Estado-Juiz para que, 

depois de constatado a existência do direito, efetue a sua realização, surgindo a relação 

processual, que se estabelece inicialmente de forma linear entre o Juiz e o pretenso titular do 

direito subjetivo e que provoca a intervenção estatal, e após a relação processual se 
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angulariza, convocando o sujeito de direito ou quem o represente processualmente, que em 

tese teria violado ou ameaçado de violar o direito subjetivo da outra parte. A relação 

processual, assim, se distingue em vários aspectos da relação jurídica de direito material, 

sendo autônoma em relação a esta. A relação processual só será extinta quando o Juiz prestar 

a tutela jurídica que só ocorre quando profere uma sentença favorável ou desfavorável ao 

demandante, arts. 267 e 269 do CPC. 

b) Análise do Código Tributário Nacional como instrumento introdutório de normas 
gerais em matéria de legislação tributária: inserção da norma de compensação de 
créditos tributários neste contexto: 

6. A União exerce a competência material exclusiva (art. 21), a competência legislativa 

privativa ou exclusiva (art. 22), a competência material comum (art. 23) e a competência 

legislativa concorrente (art. 24). Quando no exercício da competência concorrente a União 

legisla em caráter nacional, limitando-se ao estabelecimento de normas gerais e não exclui a 

competência suplementar dos Estados. As normas gerais têm como características: serem 

editadas pelo Congresso Nacional; tratarem de matérias que são de competência e de interesse 

da federação; padronizarem as matérias de interesse nacional; limitar os poderes legislativos 

vinculando-os aos seus requisitos e dispor sobre conflitos de competência. 

7. Foi sob a égide da Constituição de 1946 que foi instituída a Lei nº 5.172, de 25-10-

1966, Código Tributário Nacional, como uma norma geral em matéria de legislação tributária, 

regulando matérias de interesse da União, dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios. 

Com a Constituição de 24 de janeiro de 1967 as normas gerais de direito tributário passaram a 

ser veiculadas por lei complementar e tinha três funções distintas: emitir normas gerais de 

direito tributário; dispor sobre conflitos de competência entre os Estados-membros; e regular 

as limitações constitucionais ao poder de tributar. A Constituição Federal de 1988 manteve a 

reserva de lei complementar para dispor sobre as referidas funções e acrescentou uma nova 

função, prescrita no art. 146-A, de estabelecer critérios especiais de tributação com o objetivo 
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de prevenir desequilíbrios da concorrência. O Código Tributário Nacional, conforme 

entendimento do Supremo Tribunal Federal (RE nº 106217/SP), por tratar das normas gerais 

de direito tributário previstas nas letras “a” e “b” do inciso III do art. 146, da CF/88, foi 

recepcionado no que não contrariar a atual Constituição, nos termos do § 5º, do art. 34 do 

ADCT, como norma nacional em matéria tributária sendo considerado materialmente uma lei 

complementar. 

8. Algumas matérias tratadas no CTN não são consideradas normas gerais em matéria 

tributária, notadamente o Livro Primeiro que trata do Sistema Tributário Nacional, sendo 

pacifico apenas que o são as partes do Livro Segundo que tratam de obrigação, lançamento, 

crédito, prescrição e decadência tributários. A norma que prescreve o conceito jurídico-

positivo de compensação de tributos no art. 170 do CTN está inserida no Livro Segundo do 

referido Código, em seu Título III, que trata do crédito tributário, sendo assim uma norma 

geral em matéria de legislação tributária com âmbito espacial de validade nacional, 

vinculando a União, os Estados, Distrito Federal e Municípios, quando forem exercer a sua 

competência complementar, através de leis ordinárias introdutórias de normas que tratam da 

compensação dos créditos de tributos de sua competência.  

9. No aspecto formal ou jurídico-positivo a lei complementar é o veículo introdutor de 

normas aprovado por maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional (art. 69, da 

CF/88). A lei complementar em sentido restrito na Constituição Federal de 1988 é utilizada 

apenas nas normas constitucionais que as prevêem expressamente. Assim, não existe um 

critério jurídico para utilização deste veículo normativo, trata-se de opção de política 

legislativa. O Código Tributário Nacional lei complementar em sentido material não será 

sempre hierarquicamente superior a todas as leis ordinárias, só será superior hierarquicamente 

em relação a uma determinada lei ordinária caso tenha sido seu fundamento de validade 

estabelecendo assim seus critérios formais e materiais.  
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10. A Constituição Federal de 1988 estabelece em relação à lei complementar diversas 

matérias que só por ela poderão ser reguladas (âmbito material de validade) bem como a 

necessidade de quorum qualificado para sua aprovação, no caso a maioria absoluta. Quanto à 

lei ordinária suas matérias, também, estão delimitadas na Constituição, contudo o seu quorum 

não é qualificado. Parte da doutrina brasileira, interpretando de forma equivocada a teoria da 

hierarquia das fontes, baseada no quorum qualificado e na disposição da lei complementar no 

art. 59 da CF/88 chega à conclusão de que em todas as situações a lei complementar é 

hierarquicamente superior à lei ordinária. Contudo, não é possível concluir que a lei 

complementar é hierarquicamente superior em todas as situações à lei ordinária, pois se 

invadir o âmbito de competência material de uma lei ordinária será considerada apenas uma 

lei complementar em sentido formal e materialmente lei ordinária estando submetida ao seu 

regime e podendo ser revogada por outra lei ordinária.  

11. O conceito jurídico-positivo de compensação de crédito tributário previsto no art. 

170 do CTN, norma geral em matéria de legislação tributária, ao prescrever que a lei ordinária 

de cada Ente federado pode estabelecer, no exercício de suas competências, norma de 

compensação de seus créditos tributários, passou a ser o fundamento de validade de cada uma 

destas leis ordinárias vinculando-as aos seus requisitos ou critérios em virtude do princípio da 

hierarquia. Neste sentido, todas as leis federais atualmente em vigor que tratam da 

compensação de crédito tributário: art. 7º do Decreto-lei nº 2.287/86 c/c art. 73 da Lei 

9.430/96 (compensação de ofício); art. 66 da Lei 8.383/91; art. 74 da Lei 9.430/96 e o art. 89 

da Lei nº 8.212/91, retiram seu fundamento de validade e se submetem aos limites e requisitos 

do art. 170 do CTN. Caso contrário à lei ordinária não estará regulando matéria referente à 

compensação como forma de extinção do crédito tributário (poderá ser algum outro tipo de 

compensação, que no direito tributário tem vários significados) ou será considerada 

inconstitucional, pois estará ofendendo o art. 146, III, b da CF/88, que trata da reserva 
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material de lei complementar para estabelecer normas gerais em matéria de legislação 

tributária para fins de extinção do crédito tributário. 

c) Norma e relação jurídica tributária: analisando a estrutura da compensação de 
tributos no CTN: 

12. A compensação pode ser definida: como um modo de extinção de obrigação, até 

onde se equivalerem, entre pessoas que são devedores e credores simultaneamente. No Direito 

Privado a compensação apesar de estar prevista em lei depende apenas da vontade de um dos 

sujeitos de direito envolvidos na relação jurídica. A compensação de tributos por ser uma 

forma de extinção do crédito tributário tem como principal característica a sua previsão ex 

lege, por força do disposto na própria Constituição Federal de 1988 em seu art. 146, III, b, 

provindo assim diretamente da lei sem a presença de qualquer elemento volitivo. O conceito 

jurídico-positivo de compensação de tributos não se confunde com o do pagamento indevido 

(art. 165 do CTN), que é apenas um dos elementos que pode constituir o crédito do sujeito 

passivo contra o Fisco para fins de compensação.   

13. A compensação no direito tributário tem um caráter multívoco ou polissêmico tendo 

4 (quatro) concepções que ganham enfoque diverso no sistema tributário nacional: a 

compensação de prejuízos, a compensação de tributos retidos na fonte, a compensação nos 

tributos não-cumulativos e a compensação como forma de extinção dos créditos tributários. 

14. A compensação como forma de extinção dos créditos tributários está prevista no art. 

156, II, e no art. 170 ambos do CTN. Nesta concepção compensar significa fazer um encontro 

de dívidas e ocorre quando duas pessoas simultaneamente são credoras e devedoras havendo 

assim a extinção das duas obrigações de forma recíproca, sendo uma delas obrigatoriamente 

um crédito tributário. Os requisitos para que se opere a compensação do crédito tributário são: 

a) existência de lei ordinária estabelecendo condições e garantias gerais ou específicas; e b) 

reciprocidade de obrigações entre o Fisco e o sujeito passivo (duas relações jurídicas de 

créditos e débitos). Os elementos contidos no conceito jurídico-positivo da compensação de 



 134

tributos são quatro: o Fisco (sujeito ativo), o contribuinte de jure (contribuinte ou o substituto 

legal tributário) ou responsável (sujeito passivo), o crédito tributário (débito do sujeito 

passivo) e o crédito do sujeito passivo (débito do Fisco). 

15. A compensação de créditos tributários não extingue apenas o crédito tributário, 

extinguindo também a obrigação tributária que lhe dá origem, bem como duas relações 

jurídicas distintas: a relação jurídica tributária entre o Fisco e o sujeito passivo que origina o 

crédito tributário (obrigação tributária + crédito tributário) e a relação entre o sujeito passivo 

que possui um crédito junto ao Fisco.  

16. A obrigação tributária nasce com a ocorrência do fato no mundo fenomênico (§ 1º, 

do art. 113, CTN), realizando a hipótese de incidência (fato gerador – art. 114, CTN) e 

incidindo a norma jurídica tributária. A hipótese de incidência tributária é a descrição legal do 

fato gerador da obrigação tributária cuja ocorrência concreta a lei atribui força para 

determinar o nascimento da obrigação tributária e é composta pelos aspectos ou âmbitos de 

validade. Os âmbitos de validade da hipótese de incidência tributária determinam de forma 

abstrata e geral os sujeitos da relação jurídica tributária, seu conteúdo material, local e o 

momento de seu nascimento, sendo divididos em: material; pessoal; espacial ou territorial e 

temporal. Com o nascimento da obrigação tributária principal existe apenas o dever do sujeito 

passivo em efetuar o pagamento do tributo, que só será exigível com o surgimento do crédito 

tributário. O crédito tributário é uma norma individual e concreta constituída por um ato 

privativo da autoridade administrativa (art. 142, CTN), chamado lançamento, que verifica a 

ocorrência do fato gerador da obrigação, e determina a matéria tributável, calcula o montante 

do tributo devido, identifica o sujeito passivo e determina a aplicação da penalidade se 

cabível. 

17. Lançamento no direito tributário tem mais de um significado, podendo ser definido 

ora como procedimento administrativo (art. 142, CTN), ora como um ato administrativo (art. 



 135

150, CTN), é através do procedimento de lançamento onde os elementos jurídicos incidem de 

modo a formar o ato final de lançamento. Apenas o ato de lançamento é de competência 

privativa da autoridade tributária. Alguns autores, como Gaston Jèze e Benvenuto Griziotti, 

defendem a eficácia jurídica constitutiva do lançamento. Outra corrente, defendida pela 

maioria da doutrina (Ives Gandra da Silva Martins, Gilberto de Ulhôa Canto, Rubens Gomes 

de Sousa, entre outros) assevera a eficácia jurídica declaratória do lançamento tributário. Uma 

terceira corrente defende uma eficácia preclusiva do lançamento (Souto Maior Borges e 

Alfredo Augusto Becker), com base na teoria da eficácia jurídica de Ângelo Falzea. A teoria 

da eficácia preclusiva do lançamento é a que melhor consegue explicar este fenômeno 

jurídico, posto que não se pode dizer que o lançamento constitui a obrigação tributária já que 

ele, lançamento, como situação jurídica não diverge da obrigação tributária, bem como não se 

pode dizer que o lançamento é declaratório desta obrigação, já que pode em algumas situações 

convergir com esta obrigação (ser aplicado em respeito à norma), ora divergir, tendo assim 

efeito preclusivo, pois surge de forma independente da obrigação preexistente.  

18. O lançamento é efetuado através das seguintes modalidades: lançamento por 

declaração ou misto (art. 147, CTN), lançamento direto ou de ofício (art. 149, CTN) e 

lançamento por homologação (art. 150, CTN). A construção teórica do autolançamento ou 

autoaccertamento não pode ser aplicada no direito positivo brasileiro, pois o conceito jurídico 

positivo do lançamento (art. 142, CTN) prescreve que o lançamento é ato privativo da 

autoridade administrativa.  

19. Cabe somente a lei estabelecer as condições e garantias para fins de compensação de 

tributos, que podem ser consideradas “limitações ao direito de compensar”. As condições 

estão ligadas aos elementos da compensação de tributos, quais sejam: o Fisco; o sujeito 

passivo; o crédito tributário e o crédito do sujeito passivo, já as garantias estão ligadas apenas 

ao crédito tributário. O art. 170 do CTN ao não estabelecer limites às condições e às garantias 
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que seriam exigidas pelo legislador ordinário, em respeito ao pacto federativo, deixou-os 

livres para que estipulassem as formas e tipos de condições e garantias que entendessem 

convenientes, a vista da própria indisponibilidade do interesse público que impera na relação 

jurídico-tributária, para a extinção de seus créditos tributários. 

20. As garantias para fins de compensação estabelecem uma qualidade ao crédito 

tributário para tornar eficaz a sua cobrança e podem se classificar em básicas, que são aquelas 

previstas no texto do próprio CTN e nas garantias suplementares, que são aquelas previstas 

nas leis ordinárias de cada poder tributante para ser aplicada especificamente a um 

determinado tributo.  

21. As condições são as regras ou requisitos a que devem se submeter o Fisco e o sujeito 

passivo para que possa ser efetivada a compensação de tributos. O legislador ordinário pode 

utilizar as regras que melhor entender, sempre através de lei, para realizar a extinção de seu 

crédito tributário. As condições e garantias legais podem ser dividas em gerais ou específicas, 

no primeiro caso estão previstas de forma geral e abstrata na lei e no segundo caso a lei 

confere competência para a autoridade administrativa para que as verifique no caso concreto, 

para através de ato administrativo vinculado autorizar individualmente a compensação. A lei 

não pode atribuir competência à autoridade administrativa para que através de ato infralegal 

estabeleça condições e garantias específicas em que se efetivará a compensação. Pode 

acontecer da lei atribuir a atos infralegais as instruções para o exercício do direito de 

compensação, contudo apenas com fins de regulamentar o “procedimento de compensação”.  

22. O sujeito passivo da relação jurídica tributária é a pessoa obrigada a pagar o tributo 

e a penalidade pecuniária (obrigação tributária principal) ou a praticar, ou suportar os deveres 

instrumentais para garantia do crédito tributário (obrigação tributária acessória). O sujeito 

passivo tributário é gênero que tem como espécies: o contribuinte de jure que pode ser 

dividido na figura do contribuinte e do substituto legal tributário, e o responsável tributário. 
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Cabe a legislação ordinária da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, estabelecer se a 

compensação de seus créditos tributários será feita com créditos apenas do contribuinte, do 

substituto legal tributário e do responsável tributário ou de todos estas espécies de sujeito 

passivo tributário. 

23. A compensação de tributos só poderá ser realizada entre créditos tributários e 

créditos do próprio sujeito passivo, seja do contribuinte de jure ou do responsável tributário, 

não se admite que a compensação seja realizada com créditos de terceiros, pois este não 

participa diretamente da relação obrigacional do sujeito passivo com o Fisco.  

24. O crédito do sujeito passivo para fins de compensação de tributos não tem origem 

exclusiva na recuperação do pagamento indevido feito ao Fisco, estabelecido na norma do art. 

165 do CTN, pois o conceito jurídico-positivo de compensação deixa o legislador ordinário 

livre para determinar quais tipos de créditos podem ser objeto do encontro de contas para fins 

da extinção de suas obrigações e dos seus créditos tributários.  

25. A restituição da importância paga indevidamente a “título de tributo” previsto no 

art. 165 do CTN não é tributo já que não teve origem em lei válida ou excedeu os ditames da 

lei, e não se confunde com a compensação de tributos, que é forma de extinção das relações 

jurídicas do Fisco e do contribuinte. No caso de créditos do sujeito passivo tributário que 

comportem por sua natureza a transferência do respectivo encargo financeiro, a restituição do 

pagamento indevido só será feita nos termos do art. 166 do CTN, a quem prove haver 

assumido o referido encargo, ou, no caso de transferência deste encargo à terceiro, estar por 

este autorizado a recebê-la. O art. 166 do CTN trata da repercussão jurídica do tributo e não 

da sua repercussão econômica.  

26. Crédito do sujeito passivo líquido e certo é aquele que tem a sua existência e o seu 

quantum reconhecido pelo devedor, no caso o Fisco (art. 170 CTN), este ato de 

reconhecimento pode ser voluntário, através de decisão da própria administração, ou imposto 
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por decisão judicial. Caso as condições e garantias legais das leis ordinárias de compensação 

sejam gerais, sendo previstas de forma geral e abstrata na norma, a autoridade administrativa 

não reconhecerá de imediato a liquidez e certeza do crédito do sujeito passivo, sendo efetuado 

o encontro de contas diretamente pelo contribuinte e o Fisco dentro do prazo decadencial 

previsto em lei poderá através de ato administrativo reconhecer a compensação de forma 

tácita ou expressa, ou efetuar o lançamento de ofício do crédito tributário caso exista alguma 

irregularidade. Quando a análise das condições e garantias das leis ordinárias de compensação 

for específica, neste caso a lei confere competência para a autoridade administrativa autorizar 

individualmente a compensação. 

27. O vencimento do crédito do sujeito passivo para fins de compensação de tributos 

pode ser vencido ou vincendo, cabendo a lei ordinária definir qual tipo de vencimento irá 

adotar. O crédito do sujeito passivo vencido é aquele já exigível do Fisco e o vincendo é 

aquele de data de vencimento futura, ainda não exigível.  

d) Compensação de tributos como forma de extinção da relação jurídica processual: 
28. O fenômeno complexo da compensação de tributos como forma de extinção das 

relações jurídicas de crédito do Fisco e de crédito do sujeito passivo tributário não se opera no 

âmbito do processo judicial, e isto por absoluta falta de competência do Juiz, a quem compete 

em concorrência com a autoridade administrativa, a determinação do an et quantum 

restituatur, pois a determinação do an et quantum compensatur apenas cabe à autoridade 

administrativa a função de fiscalizar e extinguir de forma definitiva as relações jurídicas 

envolvidas na compensação (arts. 156, II; 170, CTN) e ao próprio sujeito passivo extingui-las 

sob condição resolutória de sua ulterior homologação pelo Fisco nos termos da lei (PU, art. 

156, CTN). 
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29. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça pacificou seu entendimento e da Justiça 

Federal quanto à eficácia declaratória da sentença que concede o pedido de compensação de 

tributos através do enunciado da Súmula nº 213.  

30. As condições da ação estabelecidas no CPC, adotando as lições da primeira fase de 

Liebman, são: a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade das partes (ordinária e 

extraordinária) e o interesse processual (necessidade, utilidade e adequação) (art. 267, VI). A 

possibilidade jurídica do pedido de compensação ocorre quando o pedido é feito de acordo 

com as condições e garantias previstas na lei ordinária que admite a compensação. A 

legitimidade das partes estará presente se o sujeito passivo tributário/autor pede a 

compensação de crédito próprio e contra o Fisco que em tese lhe é devedor e credor 

simultaneamente. O interesse processual ocorre se o pedido de compensação de tributos feito 

na demanda é útil e necessário para o sujeito passivo tributário. Este interesse não se verifica, 

quando o autor pede que o Juiz realize perícia ou liquidação do seu crédito para fins de uma 

posterior compensação ou quando o sujeito passivo tributário pede que a compensação de 

tributos se realize no âmbito do processo judicial.    

31. As partes na demanda que verse sobre compensação de tributos são o sujeito passivo 

tributário (contribuinte de jure: contribuinte e o substituto tributário ou o responsável 

tributário, desde que admitidos na lei ordinária) titular do crédito e o réu o Fisco devedor e 

credor simultâneo do autor. 

32. Com base na classificação ponteana das ações (ação declarativa; ação constitutiva; 

ação condenatória; ação mandamental e ação executiva) pode-se dizer que a eficácia jurídica 

preponderante da sentença favorável ao pedido de compensação de tributos é a declaratória, 

pois a sua maior eficácia é a de declarar a pretensão deduzida na demanda, ou seja, certificar a 

existência das situações jurídicas que envolvem o pedido de compensação. Outrossim, caso 

exista um concurso objetivo próprio de ações, uma cumulação de pedidos própria, a ação 
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poderá ser preponderantemente condenatória ou mandamental, tendo a sentença carga 

eficacial condenatória ou mandamental. O pedido de compensação de tributos só não será 

cumulado com pedidos constitutivos (ação constitutiva) ou executivos (ação executiva). 

33. É equivocado o entendimento de parte da doutrina que entende ser o direito de 

compensação de tributos um direito potestativo, passível de ser deduzido através de ação 

constitutiva, pois a compensação de tributos é um fenômeno complexo que envolve a extinção 

de duas relações jurídicas a de crédito do Fisco e de crédito do sujeito passivo tributário, ou 

seja, envolve “prestações” de crédito e débito que se contrapõem, trata-se de “direito a uma 

prestação”.  

34. A impossibilidade da cumulação do pedido de compensação de tributos com o 

pedido executivo está relacionada com o limite da atuação do Poder Judiciário ao apreciar 

demanda que envolva pedido de compensação de tributo, já que a sentença favorável a este 

pedido, não poderá ser executada no processo judicial devendo ser feita à compensação com 

base na sua carga declaratória (eficácia preponderante declaratória, condenatória ou 

mandamental) pelo próprio contribuinte sob condição resolutória de ulterior homologação 

pelo Fisco ou pela própria autoridade administrativa tributária. 

35. O sujeito passivo tributário para efetuar a compensação de tributos sob condição 

resolutória de sua ulterior homologação ou mesmo provocando o Fisco para que a efetue 

administrativamente, nas duas situações nos casos expressamente admitidos em lei, não 

necessita da intervenção do Poder Judiciário que só será provocado quando houver pretensão 

resistida por parte do Fisco.    

36. O Fisco não possui interesse processual em provocar o Poder Judiciário para 

declarar o direito de compensação de tributos, desde que exista lei ordinária que o autorize a 

efetuá-la, caso inexista esta lei haverá a impossibilidade jurídica do pedido. No caso do Fisco 
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Federal a compensação de tributos de ofício é autorizada pelo art. 7º do Decreto-lei nº 

2.287/86 c/c art. 73 da Lei 9.430/96. 

37. A compensação de créditos tributários não pode ser concedida através de medida 

liminar ou de tutela antecipada, por se tratar de causa de extinção do crédito tributário e do 

crédito do sujeito passivo tributário e não uma forma de suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário, havendo neste caso afronta à reserva de lei complementar: art. 146, III, b, da 

CF/88; arts. 97, VI, 141, 151 e 156, II, do CTN. Neste sentido é o enunciado da Súmula nº 

212 do STJ. 

38. A União através de seu legislador criou norma geral tributária, a lei complementar 

nº 104/2001, incluindo no CTN o art. 170-A, estabelecendo condição que limita o direito de 

compensar, vedando a compensação de tributos, objeto de demanda judicial, antes do trânsito 

em julgado da decisão judicial, no caso da sentença, que concede o pedido de compensação. 

Como condição para o exercício do direito de compensação de tributos a partir do momento 

que foi veiculado por lei não tem nenhum vício jurídico. Não se admite com base no referido 

artigo a compensação indireta, ou seja, o pedido de medida liminar ou de tutela para 

suspensão da exigibilidade do crédito tributário em relação ao crédito tributário que será 

compensado quando demonstrado a plausibilidade do direito creditório do sujeito passivo.  

39. A eficácia temporal da norma do art. 170-A do CTN é regida pelo princípio do 

tempus regit actum tendo incidência imediata e devendo ser aplicada mesmo em relação aos 

processos judiciais iniciados antes do advento da lei complementar nº 104, de 10-1-2001, que 

acrescentou este dispositivo ao CTN, por se tratar de norma de limitação ao direito de 

compensar prevista legalmente.  
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