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VITTORIO CASSONE 	 cidimos nos dedicar mais intensamente 
• Repetição do Indébito, Compensação e Ação Declaratória...........444 	 culturais. 

Como primeiro empreendimento 
decidimos reunir estudos de diversos espe 
indébito e da compensação em matéria tri 
pesquisa de largo alcance, destinada a sol 
grande interesse teórico e prático, que e1 
temos à consideração de estudiosos de re 

Com o objetivo de explorar o conhei 
obter contribuições doutrinárias que seu 
doutrina do Direito Tributário, colocamos 
tões, cada uma delas com alguns desdobn 
tor possa melhor avaliar os textos de cada 
transcrever as questões aos mesmos propc 

1. O direito à restituição do tribu, 
damnto na Constituição Federal, ou apel 

1.1. O art. 166 do Código Tributá, 
sistema de princípios constitucionais, se 
direito de não ser compelido apagar tribu 
exatos termos da Constituição e das leis? 

1.2. Qual a interpretação do art. li 
do com a Constituição? 

1.3. Quem tem legitimidade para pi 
butário, o sujeito passivo da relação tribi 
dente recolhimento, ou o terceiro que sup 
ceiro? 

1.4. Em se tratando de imposto mci 
lo industrial a intermediário atacadista, 
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a], a rigor, sequer deveria ser conhe- 	 O Direito à Repetição do Indébito Tributário 
). 
u voto, com a devida vênia do emi- 	 SCHUBERT DE FARIAS MACHADO 

mento ao recurso". (grifos no origi- 	 Advogado em Fortaleza-CE. Membro do Instituto. Cearense de Estudos Tributários. 

io diverso do proposto no presente 
io de voto são coincidentes com as 1 - Introdução 
da maioria da turma julgadora. E de boa técnica tratar com profundidade os 
o Recurso Especial n° 1 56763-AL, conceitos utilizados como base para as conclusões de 
urma do Superior Tribunal de Justi- qualquer estudo com pretensões científicas. Optamos, 
ira, no qual foi sentenciado: todavia, pela abordagem por demais objetiva do te- 
Ltória - Conteúdo condenatório- ma, considerando que a formação e preparo daqueles 
o visando a declaracão de inexistên que vierem a ler este trabalho certamente suprirá essa 	' 

ia consistente na inexigibilidade do falta. 
previdência social urbana não tem Procuramos seguir o roteiro para desenvolvi- 	1 

irio. A ação declaratória pura é im- mento do estudo sugerido pelo Prof. Hugo Machado, 
também condenatória-constitutiva, apresentando, no corpo do texto, nossa opinião acer- 	ScMachado 

rso improvido". ca das questões formuladas. 
A repetição do indébito tributário, mediante restituição ou compen- 

sação, como direito subjetivo do contribuinte, é tema de alta relevância, in- 
timamente ligado à noção de Estado de Direito. O assunto desperta a refle- 
xão sobre o Estado como entidade idealizada com finalidade última de ser- 
vir à sociedade e não de se servir dela. 

Assim, antes da sua abordagem direta é necessário ter em mente que 
"A Constituição sobrepõe-se à entidade central, às componentes, aos pró- 
prios indivíduos e a todos os órgãos do Estado. A subordinação é que é 
igual. Todos são igualmente subordinados à Constituição. No momento em 
que o guarda da Constituição decide, é o povo mesmo que se pronuncia".' 

Isso porque, não obstante a inquestionável supremacia da Constitui- 
ção, a realidade retratada no cotidiano brasileiro é bem diversa. E muito 
comum a edição de leis, medidas provisórias ou mesmo simples ordens ver- 
bais de autoridade, que aberta e impunemente alteram o texto constitucio- 
nal. Sob o pretexto de atender ao interesse público as autoridades que 
corporificam o Estado espezinham os direitos individuais, esquecendo que 
o verdadeiro e maior interesse público é o da obediência à Constituição. 

Portanto, não só o respeito, como o culto à Constituição precisa ser 
- resgatado como elemento fundamental do Estado de Direito. Para isso, se 

faz necessário fixar profundamente em todos a idéia da supremacia consti- 
tucional, de tal forma que a infração das suas normas possa chocar o mais 
desatento observador. 

Pontes de Miranda, Comentários à Constituição de 1967 com a Emenda n° 1 de 1969 - 
tomo 1 (Aris. 10  7°), 2° ed. revista, RT, abril de 1970, p. 246. 
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II - Fundamentos do Direito à Repetição do Indébito Tributário Não fosse assim, poderia o fis 
O trato do assunto relativo aos fundamentos do direito à repetição do e, por não estar obrigado a restituir, n 

indébito tributário sempre remete à lição de Baleeiro, reiterada por muitos fração à norma constitucional. 
outros mestres, segundo a qual o direito à repetição de tributos tem por fun- A Constituição deve ser interp 
damento "Velho e universal princípio do Direito, atribuído a Pomponio, não ma efetividade. Ensina Canotilho qu 
tolera locupietamento indevido com alheia jactura". 2  das normas constitucionais, "também 

Não resta dúvida que o direito repele o locupletamento do fisco pro- princípio da interpretação efetiva, poc 
porcionado pela cobrança de tributo indevido. Entendemos, todavia, que o a uma norma constitucional deve ser,  
fundamento do direito de repetir o indébito tributário lança suas raízes na lhe dê. E um princípio operativo em rei 
Constituição. titucionais, e embora a sua origem este 

Ainda em 1949, Gomes de Souza ensinava que o direito de repetir o mas programáticas (Thoma), é hoje s 
indébito tem por fundamento a falta de um dos elementos constitutivos da reitos fundamentais (no caso de dúvid 
obrigação tributária. Nessa mesma ocasião registrou que ajurisprudência de reconheça maior eficácia aos direitos 
então já se pacificara no sentido de considerar inexigível a prova do erro no O direito de repetir o indébito 
pagamento, como pressuposto ao pedido a restituição de tributos, porque que assegura ao contribuinte o direit 
aquela exigência só se refere ao pagamento voluntário, e o pagamento dos forma de dar efetividade a essa garan 
tributos nunca é voluntário, mas coativo. 3  Posteriormente, no Compêndio ao contribuinte o direito incondicional 
de Legislação Tributária, Gomes de Souza esclareceu que, como a lei é a isso, mesmo que lei alguma previsse 
causa da obrigação tributária, o fundamento para o pedido de repetição do vidamente pago, pode a restituição ser 
indébito tributário pode ser encontrado em três planos: 1 - No plano consti- 	 - O dispositivo constitucional qu 
tucional, onde se verifica se a lei é válida; 2 - No plano legislativo, onde se dentre aqueles que não pode ser supril 
verifica se a lei está sendo corretamente aplicada (aspecto material do lan- mesmo por emenda constitucional.' 5 
çamento) e 3 - No plano administrativo, onde se verifica se a atividade ad- constituinte derivado pode restringir 
ministrativa do lançamento foi exercida conforme a lei (aspecto formal do butos nos termos da lei, não é o legisl 
lançamento).' 	 - reito de repetir o indébito, pode esvaz 

Nos três planos referidos por Gomes de Souza está presente o fun- mental. 
damento constitucional. De fato, a Constituição assegura ao contribuinte o Assim, podemos afirmar, não 
direito de pagar tributo conforme a lei.' Por isso, sempre que houver paga- cional que dá ao contribuinte o direitc 
mento de tributo cobrado em desacordo com essa determinação constitu- vo de lei complementar' apenas reguL 
cional, seja pela aplicação de lei inválida, pela má aplicação da lei, ou pelo mesmo, não pode suprimi-lo. 
desacordo da atividade administrativa de lançamento com as disposições da 
lei, o contribuinte tem direito oriundo diretamente da constituição de obter 1 	J.J. Comes Canotilho, Direito Constitucior, 
a respectiva restituição. Essa a conclusão de Miguez de Meio, que invoca 9 "i...) Uma Emenda Constitucional, emanad 

ensinamento de Gandra Martins e Ulhôa Canto no mesmo sentido.' em violação à Constituição originária, poc 
mo Tribunal Federal, cuja função precípua 

2 	Aliomar Baleeiro, Direito Tributário Brasileiro, lO' ed., rev. e atualizada por Flávio Bauer da CF)." 
Novelli, Forense, Rio de Janeiro, 1990, p. 558. (Ac mv do STF-Pleno - ADln 939-7-DF - 
Rubens Comes de Souza, Curso de Introdução do Direito Tributário, na Revista de Es- 

. 5165. 
tudos Fiscais - Centro de Estudos dos Agentes Fiscais do Imposto de Consumo de São 

" 	 Hugo de Brito Machado ensina: "O Códigc 
Paulo, Ano III, n° 5, 1949, p.  222. da às leis complementares. Por isto há de se 
Rubens Gomes de Souza. Compêndio de Legislação Tributária, coordenação IBET, obra este nome porque na época em que foi vot 
póstuma, Resenha Tributária, São Paulo, 1975, p.  99. ção hoje adotada. Hoje, porém, estando a n 
CF de 1988, art. 150, 1. plementares, não pode o Código Tributário 
Gustavo Miguez de Meio, Comentários ao Código Tributário Nacional, coordenação Ives ordinária. Não é que o Código Tributário 
Gandra da Silva Martins, vol. 02, Saraiva, 1998, coment. aos arts. 165 a 169 do CTN, p. mentar. É que somente a lei complementar 
361. daquele Código" (Curso de Direito Tribuu 
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SCHUBERT DE FARIA 

III - O Art. 166 do Código Tributário Nacional 
Nesse ponto se torna indispensável o exame da validade do art. 166 

do CTN, na medida que impõe limite ao direito à restituição do indébito 
tributário. 

Esse artigo do CTN está assim redigido: "Art. 166- A restituição de 
tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo en-
cargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o referi-
do encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por esse expres-
samente autorizado a recebê-la". 

E evidente o obstáculo ao exercício do direito de repetir os tributos 
"que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo fi-
nanceiro 

Como vimos, todo pagamento indevido de tributo faz surgir o direi-
to subjetivo do contribuinte a repeti-lo. A lei não pode suprimir esse direito 
sob pena de ofensa à Constituição Federal. Por outro lado, saber qual tribu-
to comporta, por sua natureza, transferência do respectivo encargo finan-
ceiro, é árdua tarefa. Segundo a opinião majoritária, a transferência do en-
cargo financeiro consiste na repercussão econômica do tributo. Para tanto, 
adota a classificação em dois grupos, no primeiro estão os tributos que per-
mitem a transferência do seu encargo financeiro para pessoa diferente (con-
tribuinte de fato) daquela que os paga ao erário (contribuinte de direito) - 
são os tributos indiretos. No segundo grupo estão aqueles tributos cujo en-
cargo financeiro é assumido apenas pela pessoa que os paga ao erário (con-
tribuinte de direito e de fato) - são os tributos diretos. Ao pedido de restitui-
ção dos tributos indiretos seria aplicado o art. 166 do CTN. Dos tributos di-
retos não. 

A classificação dos tributos em diretos e indiretos, levando em con-
ta sua repercussão econômica, é tema que encerra profundas e inconciliá-
veis divergências doutrinárias. Os estreitos limites que impomos a esse es-
tudo não permitem uma detida análise do problema. Isso não impede, to-
davia, que adotemos por inteiro as idéias de Becker sobre a questão. "' Na 
verdade, a raiz constitucional do direito do contribuinte repetir o indébito 
tributário e a insuficiência do argumento da repercussão econômica do tri-
buto, como fator impeditivo da sua restituição, bastam para afastar por com-
pleto a incidência do referido art. 166, porque inconstitucional."" O intérprete, 
entretanto, não deve se entregar ,à opção mais fácil da inconstitucionalida-
de. Deve, antes disso, procurar interpretar a lei conforme a constituição. A 
melhor interpretação desse artigo, de forma a conciliá-lo com a Constitui-
ção Federal de 1988, é apontada por Hugo Machado, esclarecendo que "tri- 

° Alfredo Augusto Becker, Teoria Geral do Direito Tributário, Saraiva, 1963, São Paulo, 
p. 488. 
Gustavo Miguez de Meio, Comentários ao Código Tributário Nacional, coordenação Ives 
Gandra da Silva Martins, vol. 02, Saraiva, 1998, coment. aos arts. 165 a 169 do CTN, p. 
364. 

butos que comportem, por sua natureza, 
go financeiro, são somente aqueles tribu 
lei estabeleça dita transferência. (...) pois 
positivo legal só pode ser a natureza juríd 
respondente, e não por meras circunstân 
ou não, presentes, sem que se disponha 
quando se deu, e quando não se deu tal t 

Outro problema relativo à aplicaç 
estabelecer a legitimidade do contribuin 
do tributo cujo encargo suportou. Na medi 
o exercício do direito de repetir pelo co 
do contribuinte de fato, seria razoável e 
pode pedir diretamente. Surge então intr 
qual o liame jurídico que liga o fisco ao 
ação repetitória. 

Respondendo a essa indagação, ( 
cussão é um fenômeno tipicamente ecor 
cia essa que por si só deveria ser suficie 
desse atribuir qualquer conseqüência ju 
fato". E acrescenta de forma irrefutável 
ção às convenções particulares sujeitas à 
desse princípio é a de que o fisco exige 
lei como obrigada ao seu pagamento, i 
res porventura tendentes a deslocar a inc 
operando tais convenções exclusivament 
portanto ser sintetizado dizendo-se que 
contribuinte legal, isto é, da pessoa expre 
obrigada ao pagamento do tributo".... Ora. 
do tributo, tudo indica que assim tambéi 
ção; por outras palavras, se o fisco não adi 
ta como defesa por ocasião da cobrança 
próprio, como defesa quando pedida a ri 
conclusão que a translação invocada, nun 
convenção particular ou de dispositivo 
conclusão é tão-somente o fato de que o 
gal, e esse fato permanece constante em 

Assim, podemos concluir que o 
repetição do indébito tributário tem fund 
o art. 166 do CTN, assim como qualque 

Hugo de Brito Machado, Curso de Direito Tri 
Rubens Gomes de Souza, Rev. de Direito Adni 
Mõrschbàcher, A restituição dos impostos in 
pp. 87/89. 
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primir esse direito será evidentemente inconstitucional; e que a relação ju-
rídico-tributária que dá origem ao direito de repetir o indébito se estabelece 
apenas entre o contribuinte legal e o fisco, restando sem qualquer conse-
qüência jurídica a figura do contribuinte de fato. 

IV - O Art. 166 do CTN Aplicado pelo STF e STJ 
"A aplicação do artigo 166 do Código Tributário Nacional na repe-

tição de tributos constitui questão ainda não resolvida satisfatoriamente pela 
jurisprudência")' 

Não faz muito tempo, a Súmula 71 do Supremo Tribunal Federal era 
aplicada sem ressalvas, em questões então consideradas de extrema simpli-
cidade. Essa súmula tem o seguinte teor: "Embora pago indevidamente, não 
cabe restituição de tributo indireto", O Ministro Aliomar Baleeiro, todavia, 
posicionou-se firmemente contra a aplicação generalizada daquela súmu-
la, demonstrando a inexistência de critério científico para distinguir o tri-
buto direto do indireto." Na ocasião sustentou o Ministro Baleeiro que: "O 
mesmo tributo poderá ser direto ou indireto, conforme a técnica de incidência 
e até conforme as oscilações do mercado, ou a natureza da mercadoria ou a 
do ato tributado". 6  Contra o argumento que, diante da repercussão econô-
mica do tributo indireto, por questão de justiça, era preferível deixar com o 
Estado o valor indevidamente arrecadado, Baleeiro respondeu: "... não po-
de se negar a nocividade do ponto de vista ético e pragmático, duma inter-
pretação que encoraja o Estado mantenedor do direito a praticar, sistemati-
camente, inconstitucionalidades e ilegalidades na certeza de que não será 
obrigado a restituir o proveito da torpitude de seus agentes e órgãos. Nada 
pode haver de mais contrário ao progresso do Direito e a realização da idéia 
- força da Justiça" .' 7  E mais: "...no mundo inteiro a regra é de que se resti-
tuem os impostos cobrados indevidamente. Há países que adotam o princí -
pio do solve et repete. No Brasil, os Estados e Municípios são sempre en-
corajados a receber impostos ilegítimos, inconstitucionais, porque, depois 
não restituem, desde que há a Súmula n° 71"." 

Diante dessa forte oposição de Baleeiro, e com a edição do CTN 
(art.166), a Suprema Corte reviu a Súmula 71, editando em seu lugar a Sú-
mula n 546, que tem o seguinte teor: "Cabe a restituição do tributo pago 

Ac. un. da 2° T do STJ, Rei. Min. Ari Pargendier, RESP 68.401, RJ (95.31011-2), recte: 
Fazenda Nacional; recdo: Usina Ipojuca S/A., DJU 1 de 28.4.97, p. 15837, RDDT22/172. 
A. Theodoro Nascimento em Aliomar Baleeiro no Supremo Tribunal Federal, Roberto 
Rosas, Lafayette Pondé, Paulo Gustavo Gonet Branco, Rio de Janeiro, Forense, 1987, p. 
113. 

' Trecho do voto do Min. Aliomar Baleeiro, no RE n°45.977 - ES - 2 a Turma, RDP, vol. 2, 
p. 236, RTJ 49/788. 

17  Trecho do voto do Min. Aliomar Baleeiro, no RE n°45.977 - ES - 2 Turma do STF, Rev. 
Dir. Público, vol. 2, pp. 236/237. 

' A. Theodoro Nascimento, obra citada, p. 122. 

SCHUBERT DE FARII 

indevidamente, quando reconhecido por,  
não recuperou do contribuinte 'de faca 
embora ainda não assegurasse de forma 
restituição do tributo pago indevidament 
doSTF consolidou, na época, inegável 

Sobre essa questão, vale também 
premo no sentido de que "Embora se trai 
a restituição do que foi pago ilegalmen 
belada".' 1  

Guardando coerência com a Sún 
deral, ainda em 1967, decidiu que as ( 
mercadoria estão isentas do pagamento d 
tributo recairia, a final, sobre o compra 
reiteradas decisões em sentido oposto, n 
que adquirem produtos tributados pelo IP 
nidade não afasta a incidência desse iml 
por aquelas entidades, porque no caso, a 
nha a entidade pública, visto que a relaç 
sável legal pelo imposto ou vendedor d 
to ponto de vista, os fundamentos da de 
merecem qualquer reparo, indicam o d 
negam a restituição dos tributos conside] 

Recentemente, no julgamento do 
Mário da Silva Velloso consignou em SC 

é o vendedor, não obstante tratar-se de t 

sendo pago pelo comprador. Todavia, es 
premo Tribunal Federal entende que não 
contribuinte-fisco". 22 

Isso mostra que o Supremo Tribu: 
definitivo para o direito à repetição dos 1 

O Superior Tribunal de Justiça, p( 
a anterior orientação do STF, aplicando 

9  Ac de 07.11.69, da ia  Turma do STF, no RE 6] 
p. 482. 

21)  "Ementa: Sendo o imposto de consumo eminei 
o comprador, de seu pagamento estão isentas 
nidade tributaria face ao art. 2, parágrafo único, 
D. 8.555, de 26.12.45. Recurso ordinário provi 
do de Segurança, Primeira Turma, Rei. Mm: Bai 
p. 4211 - julgamento 13.11.1967). 
RE-67814/SP, Recurso Extraordinário, Seguni 
59/774-01, DJ de 21.12.71, p. 7318 - Ement \/ 
Repertório JOB de Jurisprudência, 2° quinzena 
p. 616. 
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546, tem procurado estabelecer critério jurídico para identificação dos tri-
butos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo 
financeiro, como indica acórdão da lavra do Ministro José Delgado, a sa-
ber: "1 - A prova da ausência da translação cogitada no art. 166 do CTN só 
se relaciona com tributos que comportam a incorporação direta ao preço, o 
que não é o caso do adicional de imposto de renda julgado inconstitucional 
pelo Colendo Supremo Tribunal Federal. 2 - Nem todos os tributos, por sua 
própria natureza, comportam transferência do respectivo encargo financei-
ro. 3 - A identificação dos tributos que não comportam transferência do res-
pectivo encargo financeiro dar-se-á com base em critérios normativos hau-
ridos do ordenamento posto e não em razões de Ciência Econômica. 4 - A 
transferência a que se refere o artigo 166 do CTN é a transferência jurídica 
do encargo financeiro por agregação à relação subjacente de natureza civil, 
comercial ou semelhante, vinculando as partes (transferidor e destinatário 
da transferência). 5 - A natureza do tributo é fornecida por seu fato gerador 
(aspecto material da hipótese de incidência), portanto na Constituição Fe-
deral, no Código Tributário e na Legislação ordinária específica é que se-
rão encontrados os elementos necessários à caracterização do critério a ser 
utilizado nessa identificação. 6- Comportam transferência: 6.1 Tributos cujo 
fato gerador envolva uma dualidade de sujeitos, ou seja, o fato gerador é uma 
operação, e 6.2. cujo contribuinte é pessoa que impulsiona o ciclo econô-
mico podendo transferir o encargo para o outro partícipe do mesmo fato 
gerador (Marco Aurélio Greco, Repetição de Indébito Tributário - o IOF 
sobre operações de Câmbio ou Importação de Bens, citado por Lindemberg 
da Mota Silveira, p. 77, Caderno de Pesquisas Tributárias, vol. 8, Resenha 
Tributária)". 23  

Na busca da identificação do tributo indireto, o Superior Tribunal de 
Justiça tem considerado ilegal a limitação imposta à repetição do indébito 
das contribuições previdenciárias, por considerá-las tributo direto. 14 

O STJ tem decidido, ainda, e nesse ponto mantido a antiga orien-
tação do STF, que em se tratando de café exportado em grãos - cujo preço é 
fixado pelo IBC - a repetição de ICMS indevidamente pago dispensa pro-
va negativa de repercussão exigida pelo art. 166.25 

23  Ac. un. da l.a  T do STJ, RESP 118.488/RS, Rei. Mm. José Delgado, recte: Estado do Rio 
Grande do Sul; recda: Vidraçaria Santa Rosa Ltda., DJU 1 06.10.97, p. 49.888, Repertó-
rio 1GB de Jurisprudência 22197, e. 1, p. 537. 

24 	"7 - A contribuição previdenciária da responsabilidade do empregador é tributo dire- 
to. Não se lhe aplica para fins de repetição de indébito ou compensação as regras do art. 
166 do CTN..." (Ac. da i  T do STJ - mv, Rei. Mm. José Delgado, REsp 1 l2.0l5-RS - 
DJU 1 de 19. 5.97, p. 20588 RDD 231117). 

25  Ac. un. da l T do STJ, rei. Min. Humberto Gomes de Barros, REsp 108.893/SP, DJU 1 
de 23.6.97, p. 29052, RDDT 24, p. 193. No mesmo sentido: Ac. un. da 20  T do STJ, Rei. 
Min. Ari Pargendler, RESP 68.401, RJ (95.31011-2) DJU 1 de 28.4.97, p. 15837) RDDT 
22, p. 172. 

SCHUBERT DE FARIA 

V - Prévio Requerimento Administrat 
E expressa a determinação consti 

ma lesão ou ameaça a direito será excluíl 
rio . 2' Forte nesse princípio, podemos ai 
administrativo não pode ser exigido com 
indébito. 

O antigo Tribunal Federal de Rec 
dido de restituição do indébito tributário 
co, para que, diante da negativa - expres 
te ingressar com demanda judicial. Isso a 
da lide e, conseqüentemente, do interess 
ta que o fisco conteste a ação opondo-se 
rã induvidoso o interesse processual aju 
te do anterior requerimento administrati' 

Entendemos que se trata apena 
existência da lide, ou seja, caso o contri 
adotado a conduta de negar a restituiçãc 

CF de 1988, art. 50  xxxV, 
Exceções CNT arts. 168 e 169. Contribuição i 
Recolhidas no Exercício de 1982 - Cabimento 

- Para ingressar em juízo, com ação de repeti 
tribuinte, primeiramente pleiteie, na via admii 
devidamente pagou. Se assim não proceder, ni 
vocação da tutela jurisdicional do Estado. Nã 
via administrativa, pois tal entendimento cont 
Judiciário... (Constituição, art. 153, parágrafo 
pedido na esfera administrativa e que o mesi 
omissão da autorização consistente em retarda 
mite exceções, como no caso em que o contrib 
• fisco, na resposta, não se limita a alegar a p 
• mérito da repetição pleiteada, bem como na 
ção é a inconstitucionalidade do tributo recolhi 
só o poder judiciário pode deixar de aplicar te 
nalidade e, por isso, não será de admitir-se q 
pedido de devolução de tributo. 
II - Na consonância do decidido pelo Pleno do 
titucional a exigência da contribuição para o] 
editado o DL n° 1.940, de 25 de maio de 1982. 
ção das quantias indevidamente recolhidas no 
III - Na hipótese, não se trata de tributo que c 
ao respectivo encargo financeiro. Por isso é d 
de que não transferiram o referido ônus a tercei 
rizadas a receberem a restituição. 
IV - Apelação da União desprovida. Sentença 
Decidiu o Tribunal, por unanimidade, negar pi 
(TFR 40  T., AC n° 122415-SP (6432867). DJ( 
05.08.87). 
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408 	REPETIÇÃO DO INDÉBITO E COMPENSAÇÃO NO DIREITO TRIBUTÁRIO 

requerimento administrativo como condição da ação de repetição. Nesse 
sentido tem decidido o Superior Tribunal de Justiça? 

Vale destacar, ainda, que, fundado o pedido de restituição na in-
constitucionalidade de lei, o prévio requerimento administrativo é, não, só 
desnecessário, como inútil, posto que a administração não pode declarar 
essa inconstitucionalidade. 29  Ao contrário, no exercício de sua atividade ple-
namente vinculada, a administração deve aplicar a lei enquanto vigente, 
até manifestação do Supremo Tribunal Federal sobre sua validade. 

VI - Prazo para o Exercício do Direito de Repetir o Indébito 
Tratando do prazo para a repetição de indébito o CTN estabelece que 

"O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 
(cinco) anos, contados: 1 - nas hipóteses dos incisos 1 e II do art. 165, da 
data da extinção do crédito tributário; II- na hipótese do inciso III do art.165, 
da data em que se tornar definitiva a decisão administrativa ou passar em 
julgado a decisão judicial que a tenha reformado, anulado, revogado ou res-
cindido a decisão condenatória". 30  

Conforme Baleeiro" o prazo de 5 anos do art. 168 é de decadência 
e, portanto, não pode ser interrompido. O prazo de 2 anos estabelecido no 
art. 169 é de prescrição. Esse o entendimento há muito predominante na 
jurisprudência. 32  

28  "Não é mister que a parte exaura a via administrativa para pleitear em juízo o que indevi-
damente verteu aos cofres públicos, posto que é garantia constitucional do particular o 
livre acesso ao Poder Judiciário. Ademais, no caso vertente, torna-se transparente a rela-
ção litigiosa travada entre as partes, quando o ente público impugnou a pretensão em 
mérito. Recurso provido" (Ac. un. da P T. do STJ - REsp 2.323-SP) ADV-COAD n° 
37/90 p. 570. 

29 
 ( ... ) 2 - Sem resistência, não há lide. No entanto se ofundamento da repetição é a incons-

titucionalidade, tem-se entendido que é dispensável a prévia postulação administrativa, 
uma vez que a Administração não pode colher pedido de devolução de tributo contra 
expressa disposição legal. Ademais, se é notório que a Administração não colhe a tese 
sustentada pelos contribuintes, não há razão para exigir-se o prévio pedido de restitui-
ção administrativa. A resistência é implícita. 
(Ac. un. da 3' T do TRF da P R - AC 89.01.22.041-5-13F). Repertório IOB de Jurispru-
dência a  4/90 p. 54 cad. 01 - griftimos. 

° CTN, art.168. 
31  Aliomar Baleeiro, Direito Tributário Brasileiro, 10' ed., Forense, 1990, p. 570. 
32  "Ementa: Finsocial. Restituição. Necessidade de a Restituição ser Pleiteada Administra-

tivamente. Impugnação do Pedido de Restituição em Juízo. CTN, arts. 168 e 169. Súmula 
546-STF. Finsocial. Princípio da Anterioridade. Decreto-lei n° 1.940/82. Constituição, 
art.153, Parágrafo 29. 
1. A restituição do indébito tributário deve ser pleiteada, administrativamente, no prazo 
de cinco anos, que e de decadência, contado na forma do art. 168 do CTN. Denegada a 
restituição, administrativamente, poderá o sujeito passivo ajuizar ação anulatória dessa 
decisão administrativa, observado o prazo prescricional de dois anos (CTN, art. 169). 
Inexistente a negativa do fisco em restituir a quantia reclamada, ao sujeito passivo falta-
ria o interesse de agir, que e condição da ação. 

SCHUBERT DE FARIA 

Devemos atentar, todavia, para o 
art. 168, que não atinge o crédito relati 
direito de pedir a restituição desse crédi 
embora decorra do crédito com ele não 
prçvisto no art. 168 o contribuinte perd 
ja, de exigir através de ação judicial qu 
buto pago indevidamente. Não perde, e 
fisco. Para melhor explicitar essa distinç 
zo do art. 168 como de prescrição, uma 
ação. Sustenta que o prazo previsto no 
cia, fazendo a distinção entre o direito 
haver essa restituição, e conclui que est 
tempo, que somente atinge, pela prescri 

Por isso, entendemos que, mesm 
prazo previsto no art. 168, à semelhanç 
tração da segurança 34, é específico para 
não atinge o direito de fundo, permane 
Assim, mesmo depois de transcorrido es 
lizar seu crédito em oposição ao crédito 
mos da compensação. 

II. Todavia, ajuizada a ação de repetição de 
requerida administrativamente, se a pessoa pút 
faz satisfeito o pressuposto da ação, devendo 
tivamente às quantias pagas anteriormente ao 
ação. 
III.Tratando-se de Finsocial, não existe a pm 
operação imediata, direta (Decreto-lei 1.9401 
está a ação de restituição do Finsocial sujeita 
IV.Sujeição da contribuição do Finsocial ao pzi 
art. 153, parágrafo 29). Precedentes do TFR, eu 
DF. Precedentes do STF. RREE n" 103.778 e 
V. Recurso provido." 
(AC 99.024-RJ. 6  T. do TFR, Rei: Min. Carie 
99, de 15.05.86, p. 31.) 

"Ementa: ISS. Repetição. Decadência. Correç 
Se a ação de repetição do indébito foi proposa 
em face do disposto nos artigos 165 e 168 do 
até o dia 30, exclusive, do mês de setembro de 
no sentido de que, não obstante o advento da 
de que o início da fluência da correção monet 
do recolhimento indevido. Recurso extraordin 
(RE- 102065-SP, 2  T. do STF, Rei. Min. Morei 
1111847, julg. em 24.04.84). 
Hugo Machado, O prazo extintivo do direito 
pensar tributo indevidamente pago, Problema. 
Dialética, 1998, p. 129. 
Lei n° 1.533/51, art. 18. 
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De qualquer forma, a contagem do prazo do art. 168, salvo nos ca-
sos de decisão administrativa definitiva favorável ao sujeito passivo, se ini-
cia da data da extinção do crédito tributário. De relevo precisar, portanto, 
o momento em que se dá essa extinção. E sabido que o pagamento é a for -
ma mais comum de extinção do crédito tributário?' Assim, na maior parte 
dos casos o prazo do art. 168 se inicia com o pagamento do tributo indevi-
do. Nos tributos lançados por homologação, todavia, a extinção do crédito 
não se dá com o seu pagamento antecipado, posto que feito sob condição 
resolutória, e sim com a homologação expressa ou tácita do lançamento pe-
la autoridade competente. 36  Por isso, nos tributos sujeitos ao lançamento por 
homologação, o prazo para o exercício do direito de repetição do indébito 
somente se inicia com a respectiva homologação. Ou seja, a partir da ocor-
rência do fato gerador do tributo, conta-se primeiro o prazo de 5 anos para 
a homologação do lançamento, para, depois de extinto o crédito, se iniciar 
a contagem do prazo de mais 5 anos para o sujeito passivo pleitear a resti-
tuição do indébito.` Nesse sentido é hoje pacífica a jurisprudência do Su-
perior Tribunal de Justiça. 3  

Outro ponto que merece atenção diz respeito ao prazo para o pedido 
de restituição de tributo com base na declaração de inconstitucional idade de 
lei. Nesses casos, o prazo decadencial se inicia com a decisão do Supremo 
Tribunal Federal que declarar inconstitucional a lei. O STF tem reiteradas 
decisões indicando essa orientação?' Conforme ensina Hugo Machado, o 

CTN, art. 156, 1. 
CTN, art. 150, § 1°. 
Hugo Machado ensina: "É relevante notar que a extinção do crédito tributário, a demar-
car o início do prazo extintivo do direito à repetição, nem sempre acontece com o paga-
mento do tributo. Em se tratando de tributo objeto de lançamento por homologação, o 
simples pagamento não é suficiente para extinguir o crédito, que, aliás, ainda nem existe 
naquele momento. A extinção do crédito só se opera na verdade com a homologação, e 
como esta geralmente não se faz expressamente, o lançamento só se perfaz com a homo-
logação tácita, vale dizer, após cinco anos da data do pagamento. E da mesma forma que 
o pagamento antecipado não extingue o crédito tributário, a compensação, feita no âm-
bito do lançamento por homologação, com fundamento no art. 66 da Lei n°8.383/91, tam-
bém não extingue desde logo o crédito tributário. Em um como no outro caso, a extinção 
fica a depender da homologação", Curso de Direito Tributário, Hugo de Brito Machado, 
14° edição revista, atualizada e ampliada, Malheiros, p. 142. 
"Tributário. Tributos lançados por homologação. Prescrição. O prazo de prescrição da ação 
de repetição de tributos sujeitos ao lançamento por homologação só inicia após a homo-
logação expressa ou tácita. Recurso especial conhecido e provido" (Ac. un. da 2  T do STJ, 
REsp 170.086-SP - Rel. Min. Ari Pargendler, j 06.08.98, DJU 1 31.08.98, pp 64/5 - Re-
pertório JOB de Jurisprudência n°21/98 - c.l - p. 532. 
"(...) Declarada a inconstitucionalidade das normas instituidoras do empréstimo compul-
sório incidente na aquisição de automóveis (RE 121.336), surge para o contribuinte o di-
reito à repetição do indébito, independentemente do exercício financeiro em que se deu 
o pagamento indevido. Recurso extraordinário conhecido e provido" (Ac. un. da 2" T do 
STF, RE 140.824-3-RJ, Rel. Mm. Francisco Rezek, DJU -110.09.93 p. 18.377). Reper-
tório JOB de Jurisprudência n° 4194 p. 67 c. 1. 

SCHUBERT DE FAR 

art. 168 do CTN trata do prazo para o c 
nistração a restituição do tributo indevi 
tiva não tem competência para declarai 
prazo somente se inicia com a decisão d 
sentido decidiu o Superior Tribunal de 

VII- A Compensação do Valor do Ci 
Ação de Repetição de Indébito 

Quando da edição da Lei 8.383/9 
haviam ingressado com ação de repetiç 
sar o valor do crédito reconhecido por s 
satisfação do seu direito, sem a longa 
precatório. 

A Fazenda Nacional se opôs, afi 
sa fase processual, mudança do pedido 
que o art. 100 da Constituição Federal 
sentença por forma diferente do precat 

Algumas decisões acolheram es 
infundados. 12 

Na verdade, não se trata de mud 
a restituir o indébito, com o reconhecir 
da demanda, cabe a ele autor promove 
Caso decida não executar a sentença, 
precatório e utilize seu crédito na comi 
butos da mesma espécie. No caso, a c 
estranho à ação de repetição de indébil 
Pelas mesmas razões não há que se falar 
tituição Federal. Nesse sentido tem dec 
ça. 43  

Hugo Machado, Imprescritibilidade da ação 
indevido, Problemas de Processo Judicial Ti 
"( ... ) Com çffito, as leis presumem-se constituc 
de aplicá-las ao fundamento de inconstitucion 
«flistar a aplicação de textos legais. Ofensa ai 
Lei 1.533151 não caracterizada. Recurso espe 
REsp 58.827-8-SP, Rel Min Pádua Ribeiro, A 

42  "Tributário. Compensação e repetição de trit 
da compensação e da repetição de indébito sã 
denaçâo do INSS a repetir as quantias indevi 
de conseqüência, o pedido de compensação -
97.04.22834- URS, Rel. Juiz Vladimir Freit2 
Repertório JOB de Jurisprudência 2° quinze! 
1, p. 438. 

" "Ação de repetição de indébito. Aproveitamei 
sação dos créditos cuja existência foi reconh 
base na carga declaratória da sentença, fazer e 
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SCHUBERT DE FARI 

VIII - Fundamentos do Direito à Compensação do Indébito 
Tributário 

A compensação é instituto com raízes no direito romano, quando foi 
reconhecida à coexistência de dois créditos recíprocos a virtude de parali-
sar as ações recíprocas, quando um dos dois credores alegasse contra o ou-
tro essa coexistência, sobretudo no âmbito do direito privado. No nosso di-
reito foi introduzida pelo Código Comercial (Lei n° 556, de 25.06.1850), e 
posteriormente o Código Civil a aperfeiçoou (Lei n°3.071, de 01.01.1916, 
arts. 1.009 a 1.024). 

Por isso mesmo, doutrina até pouco aceita sem oposição sustenta que 
o instituto da compensação no direito tributário não é de utilização irrestrita, 
incondicional e automática, ante a vontade das partes, como ocorre no di-
reito privado. Para Aliomar Baleeiro: "No direito fiscal o sujeito passivo 
somente poderia contrapor seu crédito ao crédito tributário, como direito 
subjetivo seu, nas condições e sob as garantias que alei fixar" . 44  Nesse mes-
mo sentido Rubens Gomes de Souza. 45  

Entendemos, todavia, que a relação jurídica da tributação não guar-
da diferença com a relação jurídica privada que possa afastar a livre aplica-
ção da compensação pelo contribuinte. Elementos como a competência pri-
vativa da autoridade administrativa para lançar o tributo, ou a presunção de 
certeza do crédito tributário não interferem nesse raciocínio. Até porque, ao 
compensar o contribuinte não está negando validade ao crédito tributário. 
Também não é o caso da limitação ao direito de compensar vir atender ao 
interesse público. Na verdade, o interesse da Fazenda Pública não se con-
funde com o interesse público. E importante fazer a distinção apontada por 
Celso Antônio Bandeira de Mello, separando o interesse público primário, 
que pertine à sociedade como um todo, do interesse público secundário, que 
atina apenas ao aparelho estatal enquanto entidade personalizada . 46  O inte-
resse público primário reclama, antes de tudo, que se observe a Constitui-
ção. "Em boa verdade científica, o interesse fazendário subordina-se ao in-
teresse público e, por isso mesmo, só poderá prevalecer quando em perfei-
ta sintonia com ele. Não pode atropelar os direitos constitucionais do con-
tribuinte ...1,  .41  

mento por homologação, independentemente de autorização judicial - bastando comuni-
car ao juiz da causa que não executará a condenação. Recurso especial conhecido e pro-
vido." (Ac. un. da 2  T do STJ, Rel. Min. Ari Pargendler, REsp 149.438-PE, pub. 15.12.97, 
COAD/ADV 12198, p. 178. 
Aliomar Baleeiro, Direito Tributário Brasileiro, 6° ed., Forense, Rio de Janeiro, 1974, p. 
509. 
Rubens Gomes de Souza, Compêndio de Legislação Tributária, coordenação IBET, obra 
póstuma, Resenha Tributária, São Paulo, 1975, p. 115. 
Celso Antônio Bandeira de Mello, Curso de Direito Administrativo, 9  ed., Malheiros, São 
Paulo, 1997, p. 32. 

° Roque Antonio Carraza, ITBI -Redução de Capital - Imunidade - Exegese do art. 156, 
§ 2°, 1 da Constituição Federal, RDDT, vol. 24, p. 119. 

Nos tributos lançados por homo 
do contribuinte praticar todos os atos flI 

do e antecipar seu pagamento. Assim p 
crédito contra o fisco, pode apurar o vã', 
efetuar o pagamento, consumando a coi 

Depois de superar profunda dive 
nor Tribunal de Justiça pacificou seu e 
rar ao contribuinte "o direito de efetuar 
mentos representativos da compensação 
calizadora o controle desse procedimen 

Parte da doutrina tem sustentadc 
crédito seu contra o fisco decorre diretar 
só é dispensável a sua previsão em lei, r 
reito. Assim, o sujeito passivo pode cor 
tánio, independentemente de disposição 
sina Hugo Machado "o direito à compei 
devido pagamento é inerente ao direito 
mo do próprio princípio da legalidade, 
cobrança de tributo nos termos da lei".' 

Ives Gandra também sustenta o f 
to à compensação em matéria tributária 
lei, violentaria o princípio da moralida 
ção Federal de 1988.51)  No mesmo sentid 

De fato, o princípio da moralida 
Federal de 1988 é amplo, e, devido ao se 
duta, é mais importante que os demais r 

Alguns autores referem-se a esse 
ministrativa. Não entendemos assim. A 
pode ser distinta da moralidade do cidad 
to e errado. Na verdade, não basta à adn 
que está atendendo ao princípio da legali 
conduta de forma a não criar iniquidade 

Retomando mais uma vez às ori 
colhemos lição de Roberto de Ruggiero 
to que constitui o fundamento racional i 

Ac. un. da ia  T do STJ, Rel. Mm. José De1g 
66305, RDDT 301206. 
Hugo Machado, Novo alcance da compensaç 
dêncian°6/97,cad. 1, p. 146. 
Ives Gandra da Silva Martins, A Compensaç 
pertório IOB de Jurisprudência n° 06197, pp. 
Eduardo Marcial Ferreira Jardim, Comentári 
aaçio Ives Gandra da Silva Martins, vol. 2, 
ÓDCTN, p. 397. 
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do o qual quando alguém seja credor de outrem e ao mesmo tempo seu de-
vedor, as duas partidas de crédito e débito compensando-se se anulam in-
teiramente, se são de quantitativos iguais, ou até a ocorrência da quantia 
maior, quando desiguais. Seria um círculo vicioso o pagamento por parte 
do devedor, quando um contrapagamento se devesse seguir por parte do 
credor e seria iníquo obrigar ao cumprimento quem é por sua vez credor, 
pelo perigo a que o contracrédito se podia encontrar exposto se depois da 
primeira solutio sobreviesse a insolvência do credor satisfeito. Correspon-
de pois a uma exigência da eqüidade autorizar cada uma das duas partes a 
reter para satisfação do crédito próprio a prestação devida à outra, e é pois 
a compensação um modo de extinção das obrigações recíprocas, baseado 
na satisfação que cada um dos dois credores obtém sem a entrega de valo-
res". 52 Essas exatas razões bastam para que não se possa negar ao sujeito 
passivo da obrigação tributária o direito de proceder à compensação entre 
crédito seu e o crédito tributário, mesmo contra a vontade do fisco. 

De fato, é iníquo obrigar o contribuinte a pagar tributo quando há 
crédito seu contra o fisco, sobretudo quando se sabe que o Estado coloca seus 
credores em risco deixando de cumprir suas obrigações, pois é "fato notó-
rio de que o Governo é um mau pagador. Na repetição de indébito, o contri-
buinte, com as contestações e recursos de caráter de emulação da Fazenda 
Nacional, pena mais, nos odiosos precatórios". 53  

Dessa forma, não há que se falar em necessária autorização legal pa-
ra a compensação na relação tributária. Aplicando lição de Hugo Machado, 
temos como inconstitucional a restrição contida no art. 1.017 do Código 
Civil, "porque implica autorização para cobrança de tributo de quem é cre-
dor do fisco, por quantia paga indevidamente e não restituída, é injusta e 
imoral. Porque é injusta, contraria o art.3 inciso 1; e porque é imoral, con-
traria o art. 37, da Lei Maior"." 

Assim, com fundamento nos princípios constitucionais da morali-
dade, que deve reger todos os atos da administração, e da eqüidade, o contri-
buinte tem assegurado pela Constituição não só o direito de pedir a devolu-
ção do tributo pago indevidamente, como de compensar o crédito decorrente 
daquele indevido pagamento com o crédito tributário exigido pela Fazenda. 

IX - A Compensação do Crédito Tributário com Créditos que não 
decorrem do Pagamento Indevido de Tributo 

Questão muito relevante diz respeito à possibilidade do sujeito pas-
sivo opor contra a exigência do crédito tributário outros créditos que dete- 

52  Roberto de Ruggiero, Instituições de Direito Civil, vol. 111, trad. da 6' ed. italiana por Ary 
dos Santos, Livraria Acadêmica Saraiva & Cia., São Paulo, 1934 p. 185. 
Ac un da 3' T do TRF ia  R, Ag 96.01.52946-2-MG, Rel. Juiz Tourinho Neto, DJU 2 
25.04.97, p. 27.526), Repertório IOB de Jurisprudência, n° 12197 - e. 1, p. 272. 
Hugo Machado, Novo alcance da compensação tributária, Repertório IOB de Jurispru-
dência n° 6197 cad. 1, p. 146. 

nha contra a Fazenda Pública, mas que 
vido de tributo. Esse crédito pode ter 
venda de mercadoria para o Estado, sen 
gamento, ou mesmo em títulos da dívid 

De início se destaca que essa pre 
princípio da legalidade, que dá ao contr 
conseqüência lógica, o de repetir, tribut 

Restam, todavia, os princípios da 
si só, pelas mesmas razões antes referid 
te proceder essa compensação. 

Nesse caso deve haver o controlc 
to do sujeito passivo. Uma vez apurada 
que basta para que se possa compensá-li 
tacar que o art. 170 do CTN, ao tratai 
extinção do crédito tributário, não se rei 
passivo contra a Fazenda Pública, coi 
irrelevância da natureza desse crédito. 

X - O Art. 166 do CTN e a Compensa 
Já vimos que o art. 166 do CTN 

reito do sujeito passivo repetir o indébitc 
lo roteiro sugerido para esse estudo, er 
quele dispositivo apenas para possibilitai 
contida não se aplica ao caso em que o 
dito contra a Fazenda Pública, mesmo c 
gamento indevido de imposto cujo enc 
do a terceiro. A razão é simples. Não se 
recadados pelo Estado. O sujeito passi'I 
tributo que compensou e essa economia 
produtos, fazendo repercutir de forma ir 
devolve para os terceiros o mesmo Val( 
preço desses produtos. 

XL- Legitimidade da Pessoa Jurídica 
A compensação exige seja recípi 

entre as partes na relação. Assim, para 
to tributário, afirmando a compensação, 
sarnesma pessoa jurídica de direito púl 

O assunto tem relevância, todavia 
sociais, que integram o orçamento da s 
das pela União Federal. E o caso da con 
da das pessoas jurídicas, instituída pek 
social sobre ofaturamento das pessoas 
meutar n° 70/91. 
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Segundo o art. 195 da Constituição Federal, a seguridade social deve 
ser financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos 
da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Esta-
dos, do Distrito Federal e dos Municípios e das contribuições sociais que 
expressamente enumera. 

A sociedade financia a seguridade social, de forma direta, com o 
pagamento das contribuições elencadas nos itens 1, II e III do art.195; e de 
forma indireta, através dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, na forma da lei. Assim, é possível chegar-se a uma 
conclusão importante: é contribuição para a seguridade social somente 
aquela prevista nos itens 1, II, e III do art. 195, cuja destinação foi estabeleci-
da pela própria Constituição. 

Por força de normas da Constituição, o sistema de seguridade social 
tem gestão administrativa e orçamento próprios (art. 165, § 5°, item III; art. 
194, parágrafo único, item VII, e art.195, § 2°). Seus recursos, portanto, não 
integram o orçamento fiscal da União (art. 165, § 5°, item 1). A contribui-
ção para a seguridade social constitui receita neste orçamento, arrecada-
da diretamente por quem exerça a administração do sistema. 

Assim, é da essência do regime jurídico específico da contribuição 
para a seguridade social a sua destinação constitucional. Não a destinação 
legal do produto de sua arrecadação, mas a destinação constitucional, vale 
dizer, o vínculo estabelecido pela própria Constituição entre a contribuição 
e o sistema de seguridade social, como instrumento de seu financiamento 
direto pela sociedade, vale dizer, pelos contribuintes. O fato de a lei desti-
nar recursos do orçamento da União para a seguridade social configura for-
ma indireta de financiamento desta pela sociedade. Não tem, nem poderia 
ter, a virtude de transformar as exações arrecadadas pela União em contri-
buições sociais. 

Com efeito, a sociedade financia a seguridade social, de forma indi-
reta, com o pagamento dos tributos em geral, ou mais exatamente, ao efe-
tuar o pagamento de qualquer ingresso, vale dizer, ao fornecer recursos fi-
nanceiros, a qualquer título, ao tesouro da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e ou dos Municípios. A forma é indireta precisamente porque 
quem paga não tem relação jurídica com a seguridade social, e a destinação, 
a esta, dos recursos financeiros, fica a depender de lei. Quem paga não está 
cumprindo nenhum dever jurídico para com a seguridade social. 

A contribuição social sobre o lucro líquido das pessoas jurídicas, 
instituída pela Lei n° 7.689188, e da contribuição social sobre ofaturamen-
to das pessoas jurídicas, criada pela Lei Complementar n° 70/91, são arre-
cadadas, administradas e fiscalizadas pela Secretaria da Receita Federal, a 
elas se aplicando, no que couber, a legislação do imposto de renda, referen-
te à administração, ao lançamento, à consulta, à cobrança, às penalidades, 
às garantias e ao processo administrativo. Por outro lado, essas "contribui-
ções" não têm qualquer relação com os benefícios da Previdência Social, 
não se podendo qualificar, portanto, como contribuições para a seguridade. 

É indiscutível, portanto, que a crie 
em frontal e insuperável conflito com os d 
ral de 1988, especialmente aqueles que detl 
tração própria de um orçamento próprio par 
rágrafo único, item VII; art. 198, parágrafo  
a norma do art. 194, parágrafo único, item" 
vada "eqüidade na forma de participação fl( 

seguridade social há de ser organizada cor 
crático e descentralizado da gestão adminis 
munidade, em especial de trabalhadores, er 

Não obstante as considerações acii 
considerou constitucional a cobrança das rei 
irrelevante o fato da receita decorrente da 
o orçamento fiscal da União, pois o que ir 
financiamento da seguridade social ,a 

Assim, diante dessa decisão do Sup 
concluir que, não obstante arrecadadas pt 
social é a entidade credora daquelas duas c 
dora, também, da contribuição provisória 
ra-CPMF e da contribuição incidente sobr,  
aremuneração paga a autônomos e adminis 
essa razão, o pagamento indevido de qual( 
pua o sujeito passivo um crédito passível 
iribinário de qualquer delas, independentei 

jaaexigir seu pagamento, seja a União 1 

e 1- Coilribuições parafiscais: contribuições soci; 
iaições corporativas. CF, art. 149. Contribuiçõ 

149 e 195. As diversas espécies de contribuições 
H - A contribuição da Lei 7.689, de 15.12.88, é 

e ao art. 195, 1, da Constituição. As contribui 
çãk 	para a sua instituição, lei comple 
'*kIasmo art 195 é que exige, para a sua insti 

iãção deverá observar a técnica da competênc 
*"CF- a:t 154, 1). Posto estarem sujeitas à lei c 

àt poique não são impostos, não há necessid 
gerador, base de cálculo e contribuintes 

- 	 a imposto de renda: classificaçã 
- hiderrâscia do fato de a receita integrar o 

eLa Í 	se destina ao financiamento da s 
(.. 	tucinaalidade do ari 8°, da Lei 7.689 

(CF,art 150, III, "a") qualificado pela iii 
de ~~ dias da publicação da lei (CF, L 11- 	Einaordinário conhecido, mas imp 

da Lei 1.689, de 1988." (1 
(E- .- Mia. Carlos Vdloso). DJU-1 2&0& 

• 	 :. 

i°  1&92 p.333 e. 1. - grifamos. 
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418 	REPETIÇÃO DO INDÉBITO E COMPENSAÇÃO NO DIREITO TRIBUTÁRIO 
	

SCHUBERT DE FARIAS 

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido, todavia, que não é 
possível a compensação das contribuições sociais exigidas pelo INSS, com 
aquelas exigidas pela União Federal, mesmo quando destinadas para a 
seguridade social, pela diversidade do sujeito ativo. 56  

Entendemos que a razão está com o Tribunal Regional da 5° Região, 
que permite a compensação dos créditos do sujeito passivo decorrente do 
pagamento indevido de qualquer contribuição para a seguridade social, 
exigidas pelo INSS ou pela União Federal (CSLL e Cofins), com o crédito 
tributário delas também decorrente. 57  

O Decreto n'2.138, de 29.01.97, regulamentando os arts. 73 e 74 da 
Lei n°9.430, de 27.12.96, indica que é "admitida a compensação dos cré-
ditos do sujeito passivo perante a Secretaria da Receita Federal, decorren-
tes de restituição ou ressarcimento, com seus débitos tributários relativos a 
quaisquer tributos ou contribuições sob administração da mesma Secreta-
ria, ainda que não sejam da mesma espécie nem tenham a mesma destina-
ção constitucional" (art. 1°). 

Assim, o referido decreto afastou, no âmbito dos tributos e contribui-
ções administrados pela Secretaria da Receita Federal, qualquer dúvida re-
lativa ao sujeito ativo como condição para que o sujeito passivo promova a 
compensação. Permanece, todavia, a dificuldade quando pretende o sujeito 
passivo utilizar crédito oriundo de pagamento indevido de contribuição re-
colhida para o INSS, compensando com débito relativo a contribuição para 
a seguridade social administrada pela SRF, ou vice-versa. Nesses casos, 
conforme acima exposto, entendemos que pode ser procedida a compensa-
ção entre créditos e débitos do sujeito passivo para com a seguridade social. 

° (...)"I - Os valores recolhidos a título de contribuição para o Finsocial, cuja exação foi 
considerada inconstitucional pelo STF RE 150.764-1), são compensáveis diretamente pelo 
contribuinte com aqueles devidos a conta de Cofins, no âmbito do lançamento por homo-
logação. Precedente: ERESP 78.301/BA, relator Min. Ari Pargendler, 1° Seção, julgado 
em 11.12.1996. Tais valores, contudo, não são compensáveis com outras contribuições 
destinadas ao INSS." 
RESP 136263/CE 2' T, Ac. Un., Rei. Min. Adhemar Maciel, DJU de 23.03.1998 p. 70 - 
griftunos. 
"Constitucional e tributário. Empresas mineradoras. Imunidade à Cofins (CF/88, art. 155, 
§ 3°). Compensação. Possibilidade. Apelação provida. 1. 'À exceção dos impostos de que 
tratam o inciso 11, do caput, deste artigo e o art. 153, 1 e II, nenhum outro tributo poderá 
incidir sobre operações relativas à energia elétrica, serviços de telecomunicações, deri-
vados de petróleo e minerais do País' (CF/88, art. 155, § 3°). 2. As empresas mineradoras 
não estão sujeitas ao pagamento da Cofins, face ao que dispõe o § 3°, do art. 155 da 
CF/88, sendo possível a compensação dos valores por elas pagas àquele título com par-
celas vincendas da Contribuição Social sobre o Lucro e da Contribuição para o INSS in-
cidente sobre a folha de salários. 3. Precedentes desta Corte (ANIS 56307/SE, REO 
5857411`13, AMS 52873/CE, AMS 55774/PE). 4. Apelação provida." 
(Ac un da 1° T do TRIZ da 5° R -ANIS 52.89 1-CE, Rei. Juiz Ubaldo Ataíde Cavalcante, j 
28.05.98, DiU 2 26.06.98, p. 155, Repertório IOB de Jurisprudência n° 15198 - e. 1- p. 
354.) 

XII - Prazo para exercer o Direito de c 
O direito do sujeito passivo procedc 

decorrente do pagamento indevido de tribut 
associado ao direito de pedir a restituição 
respeito ao prazo para o seu exercício. E 
gem do prazo de cinco anos para que se pi 
Tribunal de Justiça tem decidido que "C 
enquanto não prescrito o direito de repetiç 

O direito à restituição do indébito, 
direito à compensação. Conforme Hugo] 
dividem-se em duas grandes categorias, 
ção, e os direitos potestativos. Os primeir 
que é obtido mediante uma prestação a c 
seus titulares dependem da colaboração d 
va prestação, e se não ocorre tal colabora 
valer. Os últimos configuram poderes que 
certas situações, e cujo exercício não dep 
e pode ser exercitado independentemente 
em cuja esfera jurídica interfere. Entre esi 
a compensação. Efetivamente, se o contriF 
te, tem ele, nos termos do art. 66 da Lei 
compensação com valores a serem recolh 
ta no âmbito do lançamento por homologa 
colaboração e pode ser feito até contra a 
cuja esfera jurídica interfere". E conclui: 
coufúnde com o direito à restituição. Este 
le um direito potestativo. Por isto mesmo 

$e prevista para o direito de pleitear a 
,iiente, não se aplica ao direito de con 
ii sabemos todos, não podem ser obje 
i= akaem- Este é um princípio da herrr 
kgrado. Dúvida, portanto, não pock 

Ites de Miranda igualmente ident 
tItO potestativo. 

m hrTdOSTJ, rei. Ari Pargendier, REsp 
. 	s.. 

i 	Ma~ Imprescritibilidade da Ação De 
b*3oPmbLenwsde Processo Judicial T 

- 	& bMira ída ensina: "Se atendemos a qui 
ai cjwídica de outrem, adquirindo 

- açôns exceções, ressalta a existência 
ivns Tais direitos se exerceir 

.....aii..-J de vontade ao interessado, 
l*esai de vontade, ou seja 

vuextintivos: o de alegar e 
t 5_ 
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SCHUBERT DE FAI 

Assim, atentos para a distinção entre o direito de obter a restituição 
e o de compensar, identificando o direito de compensar como direito potes-
tativo, podemos avançar mais um pouco na análise do prazo para o seu exer -
cício. 

Sendo o direito de compensar o indébito tributário um direito potes-
tativo, forçoso concluir que não está sujeito à prescrição. A razão é simples, 
não é necessário uma ação judicial para garantir o gozo da compensação, 
uma vez que seu detentor não depende da vontade do fisco para usufruir o 
direito no seu todo. 

Resta examinar o problema sob o enfoque da decadência. É tortuo-
so o caminho para se chegar à distinção entre prescrição e decadência. O 
mais trilhado identifica a prescrição com o prazo para o exercício do direi-
to da ação que tutela o direito subjetivo, enquanto a decadência é o prazo 
para o exercício do próprio direito subjetivo. Aqui fazemos uma distinção 
entre o exercício do direito e o gozo desse direito. Exercitar um direito é 
praticar todos os atos que dependem apenas da ação do seu titular, mas que 
em muitos casos são insuficientes para o gozo desse direito, que fica a de-
pender de terceiros. Encontrada oposição, o titular do direito pode utilizar 
da ação judicial para obter a sua satisfação. Em muitos casos existe um pra-
zo legal para o exercício do direito subjetivo, depois do qual este perece por 
completo. E a decadência do direito. 

Ruggiero faz observação interessante sobre a decadência, sustentan-
do que ocorre a decadência quando o direito nasce originalmente com uma 
limitação de tempo, de modo que não pode mais ser exercido quando, por 
qualquer motivo, tenha decorrido esse tempo. Ao passo que na prescrição o 
direito nasce com uma duração indefinida e somente se pode perder se hou-
ver negligência no seu uso. Isso explica porque a decadência não se suspende 
ou interrompe, ao contrário da prescrição, que está sujeita a suspensões ou 
interrupções, depois do que começa novo período.` 

O direito à compensação do indébito tributário nasce sem essa limi-
tação originária de tempo para ser exercido. O art. 168 do CTN trata ape-
nas do direito de pleitear a restituição, não podendo ser aplicado ao direito 
de compensar, que, por isso, não está sujeito ao prazo decadencial nele pre-
visto. 

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que aponta limite 
temporal para o exercício do direito do sujeito passivo compensar o indébi-
to tributário, parte de uma referência indevida à prescrição, uma vez que o 
exercício do direito de compensar prescinde de ação. Por sua vez, de deca-
dência também não se trata, uma vez que a lei não estabelece tal prazo. 

Vale destacar decisão do Tribunal Regional Federal da 4a  Região, 
relatada pelo Ministro Gilson Dipp, que faz acertada distinção entre a pres- 

Roberto de Ruggiero, Instituições de Direito Civil, vol. 1, Livraria Acadêmica 1934, pp. 
334/335. 

crição e a decadência, concluindo "N 
visto no art. 168 do CTN, que diz resp 
ar a restituição de tributo indevido pa 
tos".62  

Assim, identificado como de de 
direito do sujeito passivo requerer a de 
mente pago, e feita a distinção entre o 
tação do Estado) e o de compensação 
o direito do sujeito passivo proceder 
não está sujeito a lapso temporal para 

Xffl - Ação Declaratória 
Segundo o art. 4° do Código & 

pode limitar-se a declaração da existêr 
• 	 ca 

Conforme lição de Pontes de 
rativa (= à declaração) é o poder ser p0 

te determinada relação jurídica.` 
Como já vimos, a condição ess 

compensar é a coexistência de dois cr 
tributária não se discute o crédito da F 
sàia a certeza do crédito do sujeito p 

Assim, a declaração de inexist 
o sujeito passivo a pagar determinado 
indo certeza ao crédito dele decorrei 

A propositura de ação merame 
ra afastar a obrigação de pagar determi 
pua o futuro. 

O Supremo Tribunal Federal já 
dat6ria de inexistência de relação 
aiiuinte pretendia fosse declaradc 

ipaI cobrar dele o ISS sobre detl 
da sua obrigação de pagar dii 

ffim~ Moreira Alves, inclusive o pa 
a existência de auto de infra 

J. Resta examinar a situação em 
:&d&çãO de inexistência 

ei&a, para deixar fora de dú' 
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Repetição do Indébito, 
TIZIANE MAC) 

Advogada em Sã( 

1.0 Direito à Restituição do Indébito 
Li. Fundamento do direito à restituição. 
Constituição 

O Direito enquanto ciência, deve 1 

icio valores maiores que precedem a conc 
Norma Jurídica. Ricardo Lobo Torres' 
liberdade, segurança e justiça são os vale 
básicas do Direito". 

Nesta ordem de idéias, a Lex M 
materialização desses valores através de 
Constitucionais, que como nos ensina o 

ueles que guardam os valores fundame 
Em assim sendo, nenhuma norma 

dico balizado por princípios constituciona 
tribados. 

o direito à restituição do indébit 
údb pelo artigo 165 e segs. do CTN tem an 
i dos sobreprincípios constitucionais d 
1ÈÍbu~ que embora implícitos vão se 
ái constitucionais: 5°, 370  e 150°. 

Fazendo uma análise mais apura(:L-
arqne 

 
o Estado quando indevidamente a 

paniculàr a título de tributo, na lição 
diz-se que não é tributo. Em assi 

-'.ácootribiiinte foi atingida e de 
.II!?. iso XXII (é garantido o dire 

Ochmado pnncípio da legalidad 
j 	Cituição Federal no artig 

1, quando levado ao ca 
síutese que o Fisco nã 

a iâulode tributo, sem que 
• I.--_ ao~ está o contribuinte 

as seus cofres quantia i 
Nde111 jurídica.  

kL 	bstiçaTribiIária. Si 
Mo~ Co de Direito Co 
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de tributo, mas não no pedido de restituição, porque decorrido o prazo de-
cadencial para tanto. 

Primeiro, há que se considerar que o interesse jurídico do autor pode 
se limitar unicamente à declaração. Pontes de Miranda ensina: "A declara-
ção pré-exclui qualquer incerteza sobre o que se declara e qualquer ato, 
positivo ou negativo, que se choque com a declaração, contradiz o que o autor 
tinha interesse em que se dissesse. Todavia, convém frisar-se que o interes-
se pode existir sem que se preveja ou possa ocorrer qualquer ato, positivo 
ou negativo, de quem é pólo da relação jurídica, ou do réu, que o não é po-
rém contra o qual se propôs a ação declarativa da relação jurídica..." E rea-
firma: "O interesse jurídico precisa consistir em que se declare. E basta que 
haja esse interêsse"P 5  Assim, não é necessário que o interesse na declara-
ção do indébito tributário esteja acompanhado do interesse na sua restitui-
ção. A razão para tanto é simples e já foi acima indicada, a declaração do 
indébito é necessária e por isso é de interesse do autor, para dar certeza ao 
crédito que pode ser oposto ao fisco. 

Nesse ponto releva notar que a ação meramente declaratória é impres-
critível. Mesmo quando o indevido pagamento do tributo, ou a definiti-
va extinção do crédito tributário, seja anterior a cinco anos, não impede a 
propositura da declaratória. 

Caso o fisco, na condição de réu na ação declaratória, argúa a deca-
dência do direito de pleitear a restituição ou a prescrição da ação que o as-
segura, a decadência ou prescrição podem fazer parte da declaração 
requerida pelo autor mas não impedi-Ia.` Até porque, ter ou não ocorrido a 
decadência do direito de pleitear a restituição ou prescrição da ação que o 
garante é irrelevante para o exercício do direito de compensar. 

Assim, através de uma ação simplesmente declaratória, onde não é 
pedida condenação alguma contra a Fazenda, o sujeito passivo pode obter 
certeza em relação ao crédito que possui e exercer seu direito potestativo de 
compensação, independentemente de prazo. 

° Pontes de Miranda, Tratado das Ações, tomo 11/Ações Declarativas, RT, 1971, p. 41. 
Pontes de Miranda, obra citada, p. 41. 


