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RESUMO 

 

 
ARAUJO, Guilherme Peloso. O sistema judiciário brasileiro e os seus efeitos no âmbito do 
direito tributário: um caso concreto. 2019. 312 p. Doutorado – Faculdade de Direito, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019.  
 

 
Este estudo propõe tese pela inconstitucionalidade parcial do art. 170-A do Código Tributário 
Nacional (CTN), dispositivo que condiciona a eficácia da decisão judicial que autoriza a 
compensação tributária ao seu trânsito em julgado. Esta tese é proposta com fundamento na 
relação entre as manifestações das Cortes Supremas brasileiras – Supremo Tribunal Federal e 
Superior Tribunal de Justiça – e a certeza sobre o conteúdo do direito positivo tributário vigente. 
Tendo sido estabelecido o raciocínio jurídico em âmbito constitucional, os argumentos se 
iniciam pela apresentação dos princípios constitucionais que devem nortear a aplicação do 
direito positivo pelo Poder Judiciário (estado de direito, segurança jurídica, igualdade, 
efetividade da tutela, razoável duração do processo, eficiência e moralidade na atuação estatal) 
e pela apresentação dos efeitos da organização constitucional judiciária em um sistema 
hierarquizado, instrumento para a coerência e eficiência na tutela jurisdicional. Esses 
argumentos constitucionais são amalgamados para a apresentação dos efeitos jurídicos 
decorrentes das decisões proferidas pelas Cortes Supremas, que têm a finalidade de uniformizar 
(nomofilaquia) o sentido da norma vigente, atribuindo unidade ao direito positivo. Os efeitos 
das decisões proferidas pelas Cortes Supremas são analisados, diante disso, com comparação à 
doutrina do stare decisis, típica do modelo de common law, o que resulta na demonstração de 
que as normas constitucionais analisadas impõem a observação pelas instâncias ordinárias 
judiciárias das manifestações proferidas por aquelas Cortes Supremas. À luz da importância 
jurídico-constitucional da manifestação de tais Cortes é colocada, então, em avaliação a 
constitucionalidade da restrição de efetividade da tutela imposta pelo art. 170-A do CTN, para 
que, ao final, se reconheça que, havendo manifestação de uma das Cortes Supremas sobre o 
conteúdo do direito, resta estabelecido elemento de segurança jurídica (a certeza sobre o direito 
vigente), de maneira que a aplicação do art. 170-A do CTN, nestes casos, se torna 
inconstitucional por violar a garantia de efetividade da tutela jurisdicional, ou seja, estabelecer 
um injustificado e desnecessário retardo da prestação jurisdicional. 
 
 
Palavras-chave: direito tributário, compensação, trânsito em julgado, precedente, 
jurisprudência, sistema, judiciário, stare decisis. 
  



 
 

ABSTRACT 

 

 
ARAUJO, Guilherme Peloso. The Brazilian judiciary system and its effects within tax law: 
specific case. 2019. p. 312. PhD – Law Faculty, Universidade de São Paulo [São Paulo 
University], São Paulo, 2019.  
 

 
This analysis proposes thesis for the biased unconstitutionality of article 170-A of the Código 
Tributário Nacional (CTN) [Brazilian National Tax Code], a provision that impairs the 
efficiency of the court order, which authorizes the tax offsetting to its final decision. The present 
thesis is proposed based on the relation between the decisions of the Brazilian Superior Courts 
– Federal Supreme Court and Superior Court of Justice – and the certainty on the content of the 
current positive tax law. Having established the legal reasoning under the constitutional scope, 
the arguments presented commence with the presentation of the constitutional principles that 
may guide the application of the positive law by the Judiciary (rule of law, legal safety, equity, 
effectivity of authority, reasonable length of the legal procedures, efficiency and morality in the 
federal performance) and by the presentation of the effects of the constitutional judicial 
organization in a tiered system, an instrument for the consistency and efficiency in the 
jurisdictional authority. These constitutional arguments are consolidated by the presentation of 
the legal effects arising from the decisions rendered by Supreme Courts, which has the purpose 
to uniform (nomofilaquia) the sense of the current rule, assigning unit to the positive law. The 
effects of the decisions rendered by Supreme Courts are analyzed, considering this, by 
comparing it to the doctrine of stare decisis, typical model of the common law, which results in 
the demonstration that the constitutional rules analyzed enforce the observation, by the inferior 
courts, of the precedents rendered by those Supreme Courts. The concernment legal-
constitutional of the precedents of such Courts is put, then, into an evaluation of the 
constitutionality of the effectivity restriction of the authority imposed by article 170-A of CTN, 
so that, by the end, with a decision from one of the Supreme Courts on the content of law, it is 
acknowledged the setting of an element of legal safety (the certainty on the current law), in 
such manner that the application of article 170-A of CTN, in these cases, becomes 
unconstitutional for breaching the guarantee of effectiveness of the legal authority, in other 
words, to set an unjustified and unnecessary delay of the legal provision.  
 
 
Keywords: tax law, compensation, final decision, precedent, jurisprudence, system, judiciary, 
stare decisis. 

 

 
  



 
 

RIASSUNTO 

 

 
ARAUJO, Guilherme Peloso. Il sistema giudiziario brasiliano e i suoi effetti nell'ambito della 
legislazione fiscale: un caso concreto, 2019. p. 312. Dottorato – Facoltà di Legge, Universidade 
de São Paulo, São Paulo, 2019.  
 

 
Questo studio propone una tesi per la parziale incostituzionalità dell'art. 170-A del Código 
Tributário Nacional [Codice Tributario Nazionale] (CTN), una disposizione che determina 
l'efficacia della decisione giudiziaria che autorizza il risarcimento tributario fino alla sua 
pronuncia definitiva. Questa tesi viene proposta sulla base della relazione tra le manifestazioni 
delle Corti Supreme Brasiliane – Corte Federale di Giustizia e la Corte Superiore di Giustizia - 
e sicuro circa il contenuto del vigente diritto positivo tributario.  
Dopo aver stabilito il ragionamento giuridico nel contesto costituzionale, gli argomenti iniziano 
con la presentazione dei principi costituzionali che dovrebbero guidare l'applicazione del diritto 
positivo da parte della Magistratura (stato di diritto, la certezza del diritto, l'uguaglianza, 
l'efficacia della tutela, ragionevole durata del processo, efficienza e moralità nelle prestazioni 
statali) e presentando gli effetti dell'organizzazione costituzionale giudiziaria in un sistema 
gerarchico, uno strumento per la coerenza e l'efficienza nella tutela giudiziaria.  
Questi argomenti costituzionali si collegano alla presentazione degli effetti giuridici delle 
decisioni pronunciate dalle Corti Supreme, che hanno lo scopo di uniformare (nomofilachia) la 
direzione della normativa vigente, l'assegnazione di unità al diritto positivo. Gli effetti delle 
decisioni pronunciate dalle Corti Supreme vengono analizzate, prima ancora, con rispetto alla 
stare decisis dottrina, tipica del modello di common law, che si traduce nella dichiarazione che 
le normative costituzionali analizzate impongono l'osservazione da parte delle istanze ordinarie 
giudiziarie di manifestazioni pronunciati da quelle Corti Supreme.  
Alla luce dell'importanza giuridica e costituzionale della manifestazione di tali Corti, la 
costituzionalità della restrizione di efficacia della tutela imposta dall'art. 170-A del CTN, in 
modo che, alla fine, si riconosce che, con la manifestazione di una delle Corti Supreme sul 
contenuto del diritto, l’elemento di certezza del diritto rimane (certezza circa la legge in vigore), 
in modo che l'applicazione di art. Il CNT-170, in questi casi diventa incostituzionale per 
violazione della garanzia di efficacia della tutela legale, cioè, stabilire un ritardo inutile ed 
ingiustificato del servizio giudiziario. 
 
 
Parole chiave: diritto tributario, compensazione, pronuncia definitiva, precedente, 
giurisprudenza, magistratura, stare decisis. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Pensar, desenvolver e lapidar uma tese jurídica como requisito para a obtenção de 

título de doutoramento, certamente, não é empreitada fácil. A qualidade e profundidade com 

a qual a doutrina trata os mais variados assuntos, neste caso, em direito tributário, coloca o 

cientista na difícil situação de identificar uma hipótese à qual corresponda uma tese que 

atenda ao requisito da novidade e que possa ser testada, com a demonstração de sua 

aplicabilidade e utilidade. 

Assumida essa tarefa, a hipótese que buscamos enfrentar decorre, basicamente, de 

duas interpelações que somos obrigados a receber, quase diariamente, no exercício da função 

advocatícia, quando em contato com contribuintes, ou seus representantes, que não sejam 

bacharéis em direito. A primeira delas se refere à indignação manifestada por aqueles 

contribuintes que não conseguiram obter uma tutela jurisdicional que, sabidamente, outros 

contribuintes possuem; a segunda se refere ao inconformismo com a necessidade de aguardar 

o trânsito em julgado de medidas judiciais para que as decisões que declarem o direito à 

compensação tributária possam ser executadas, ainda que versem sobre assuntos pacíficos 

perante o Poder Judiciário. 

Essas duas interpelações remetem o nosso pensamento, diretamente, para o modo de 

funcionamento do Poder Judiciário, de maneira que, ao longo deste trabalho procuraremos 

por elementos constitucionais que determinem uma atuação judiciária tendente a resolver 

demandas com maior igualdade e com maior efetividade, de modo que, ao final, será 

apresentada uma tese relacionada à atuação judiciária, com a demonstração da sua 

aplicabilidade e utilidade em uma importante questão de direito tributário, qual seja, a 

submissão do direito à compensação do indébito tributário ao trânsito em julgado da sentença 

judicial que o declara, obrigação legalmente prevista no art. 170-A do Código Tributário 

Nacional. 

Para trilhar o caminho que parte da hipótese e chega ao teste da tese, serão 

apresentados no primeiro capítulo os elementos fundamentais do nosso pensamento e os 

princípios constitucionais que fundamentarão o argumento desenvolvido ao longo do 

trabalho. Deixaremos claro, com isso, que o subsídio para o nosso argumento é o texto 

constitucional de 1988 e apresentaremos o nosso entendimento sobre o processo de 

interpretação do direito e do direito constitucional, sobre a participação dos princípios na 
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formação da norma jurídica e sobre o conteúdo mínimo dos princípios escolhidos no que se 

refere à sua influência na formação do direito com a participação do Poder Judiciário. 

Apresentados os pressupostos e fundamentos para a nossa argumentação, no segundo 

capítulo será exposta a organização constitucional do Poder Judiciário brasileiro, com a 

finalidade de extrair do texto da Constituição Federal os elementos mínimos que devem 

nortear o seu funcionamento. Ocupará posição de destaque no capítulo a organização 

sistemática do Poder Judiciário e a função a ser desempenhada pelas Cortes de vértice, de 

modo que, ao final, serão apresentados alguns apontamentos sobre a influência dessa 

organização constitucional na práxis judiciária, já voltados para a coerência e efetividade na 

prestação desse serviço público. 

O caminhar dos fundamentos apresentados conduzirá a argumentos típicos da prática 

judiciária de common law, de maneira que, no terceiro capítulo, promoveremos a 

comparação entre elementos básicos dos modelos de common law e de civil law, de maneira 

que seja possível, no final do capítulo, reconhecer elementos do modelo de direito 

consuetudinário que possam ser aplicados ao modelo brasileiro, sem que isso represente a 

importação acrítica de institutos e elementos estrangeiros. O objetivo, neste ponto, é 

reconhecer o que, de fato, é passível de aplicação em nossa cultura jurídica e judiciária, 

novamente, com a finalidade de atribuir elementos de igualdade e de efetividade à prestação 

jurisdicional.  

A partir de tais elementos, o núcleo da nossa tese estará na conclusão do terceiro 

capítulo, momento de confluência dos pressupostos e princípios constitucionais, das regras 

decorrentes da organização constitucional do Poder Judiciário e das observações doutrinárias 

estrangeiras aplicáveis ao nosso sistema, voltados para a demonstração da aplicabilidade da 

técnica do stare decisis na prática judiciária brasileira. 

Como efeito disso, no quarto capítulo será proposto um teste das conclusões obtidas 

em um assunto sensível à pragmática do direito tributário brasileiro, de modo a demonstrar 

a sua utilidade. Será o nosso objetivo, nesse capítulo, infirmar a constitucionalidade da 

aplicação do art. 170-A do Código Tributário Nacional em medidas judiciais que versem 

sobre assuntos já decididos pelas Cortes Supremas brasileiras, de maneira a permitir a 

compensação tributária antes do trânsito em julgado dessas medidas. 

Cumpre esclarecer, ainda antes do início do texto, que as nossas posições estarão 

fundamentadas, especialmente, em doutrina oriunda da teoria geral do direito e que, sempre 

que possível, apresentaremos manifestações do Poder Judiciário brasileiro, grande parte 
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delas em processos sobre questões de direito tributário, sobre o argumento em discussão, de 

modo a estabelecer, neste trabalho, um “diálogo” entre doutrina e decisões judiciais. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Conforme exposto na Introdução, a elaboração desta tese esteve pautada pela 

necessidade de apresentação de uma hipótese possível para a solução de um problema 

concreto decorrente da aplicação jurisdicional do direito tributário, qual seja, a aplicação do 

art. 170-A do Código Tributário Nacional, que condiciona a compensação tributária ao 

trânsito em julgado da ação que a declare, em medidas judiciais que versem sobre assuntos 

cuja controvérsia de mérito esteja resolvida pelo Poder Judiciário. 

Considerando o problema apresentado, estabelecemos a hipótese de ser possível ao 

Poder Judiciário brasileiro, nos termos das regras e princípios constitucionais que o 

organizam e informam a sua atuação, oferecer solução mais eficiente para todos esses 

processos que aguardam por anos pelo julgamento de recursos em todas as instâncias de 

julgamento possíveis até que haja a certificação do trânsito em julgado para que, só então, 

seja permitido o gozo de um direito sabidamente existente. 

Estabelecidos, então, o problema e a hipótese para a solução, nos três primeiros 

capítulos deste trabalho construímos raciocínio a partir de argumentos jurídico-

constitucionais que permitissem a sustentação de uma tese pela inconstitucionalidade parcial 

do art. 170-A do Código Tributário Nacional, a partir dos quais apresentamos a seguinte 

conclusão. 

Partindo do texto da Constituição Federal de 1988, assumindo premissa em favor da 

máxima efetividade da interpretação do texto constitucional, reconhecemos a necessidade 

de que este trabalho fosse guiado pelos princípios (i) do Estado de direito, que determina a 

existência de um direito positivo único vigente; (ii) da segurança jurídica, que, imanente ao 

Estado de direito, garante a cognoscibilidade, estabilidade, confiabilidade e previsibilidade 

do direito vigente, instrumento para que seja viabilizada a efetiva regulamentação de 

condutas por meio da ciência sobre os efeitos jurídicos decorrentes de fatos (passado) e de 

hipóteses (futuro); (iii) da igualdade, que encerra o dever de tratamento igualitário para 

contribuintes em mesma situação, especialmente para a aplicação de um mesmo direito 

vigente a um mesmo tempo; (iv) da efetividade da tutela jurisdicional, estabelecendo a 

garantia de que haja uma prestação jurisdicional adequada e dotada de eficácia, ou seja, de 

capacidade de produzir alterações no mundo dos fatos para corrigir ou prevenir ilegalidades, 

dentro de uma razoável duração do processo; (v) da eficiência na atuação pública, com o 
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dever de o Estado produzir o melhor resultado possível com o menor custo possível; e (vi) 

da moralidade na atuação pública, que impõe o dever de o agente estatal agir conforme a lei 

no interesse da instituição a que está vinculado. 

Ainda em âmbito do texto constitucional, em suas regras de estruturação do Poder 

Judiciário, identificamos este como um sistema – que é qualificado pela sua estrutura que o 

diferencia no meio em que inserido, com funcionamento determinado por regras que lhe são 

próprias – voltado para a execução de um fim específico (aplicação contenciosa do direito), 

o que é levado a efeito pela atuação de diferentes órgãos que, sobrepostos hierárquica e 

piramidalmente (o que se qualifica pela competência de reforma/anulação de decisões e pela 

redução do tamanho das Cortes a cada instância) e mediante o exercício coordenado de 

funções, deve conduzir à produção eficiente do resultado que representa a sua finalidade.  

Ocupando o vértice dessa pirâmide estão as Cortes Supremas, o Superior Tribunal de 

Justiça e o Supremo Tribunal Federal, cuja finalidade constitucional é promover a 

uniformização da interpretação do direito vigente, ou seja, determinar um único conteúdo ao 

direito vigente, como forma de concretização dos princípios do Estado de direito e da 

segurança jurídica. Um julgado da Corte Suprema, portanto, significa a manifestação oficial 

do Poder Judiciário sobre o sentido da norma jurídica em disputa. 

A estrutura judiciária também é instrumento de garantia da igualdade no tratamento 

entre jurisdicionados, na medida em que, ao investir a Corte Suprema da competência para 

proferir a última decisão sobre o direito vigente, estabelece condição para que todas as 

medidas judiciais em mesma matéria tenham igual solução. 

Sendo essas as determinações constitucionais de estruturação e competências do 

Poder Judiciário, é dever constitucional das instâncias ordinárias de julgamento aderir ao 

posicionamento das Cortes Supremas, o que tem o efeito de potencializar a efetividade da 

tutela jurisdicional, na medida em que os resultados de julgamentos tenderão à sua 

manutenção (não provimento de recursos), permitindo que as tutelas proferidas sejam 

estáveis e que as medidas de execução adotadas não sejam revertidas. É, ainda, medida que 

contribui para a razoável duração do processo judicial, pois, diante do alto grau de 

probabilidade de manutenção das decisões, é tendência que o número de recursos seja 

reduzido, permitindo-se a tramitação mais célere de medidas. 

O desestímulo à interposição de recursos liga-se intimamente à eficiência da atuação 

judiciária, dever expressamente previsto pela Constituição Federal e, também, decorrente da 

natureza de sistema. Com a manutenção de posicionamentos estáveis, estabelecidos pelas 

Cortes Supremas e seguidos pelas instâncias ordinárias de julgamento em decisões dotadas 
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de plena efetividade, é tendência que o número de medidas judiciais ajuizadas e o número 

de recursos interpostos seja reduzido, gerando economia para o sistema judiciário, para 

contribuintes e para o Estado Executivo. Com a certeza sobre o conteúdo do direito e o seu 

cumprimento efetivo, ou seja, a impossibilidade de oposição injustificada, faltaria interesse 

à parte para manter um processo em trâmite perante o Poder Judiciário, com todos os custos 

que lhe são inerentes, para que dele são decorra nenhum efeito. 

Esse funcionamento sistemático do Poder Judiciário está condicionado pelo dever 

constitucional de atuação moral do julgador, situado em qualquer instância de julgamento. 

Os Ministros das Cortes Supremas, desembargadores e juízes de primeiro grau devem ter 

apreço e respeito pelas decisões tomadas por eles mesmos ou pelas Cortes que lhes sejam 

superiores, subjugando as suas convicções aos posicionamentos firmados pelo sistema 

judiciário, condição para que seja possível a identificação de uma racionalidade judiciária 

resultante da estabilidade e coerência dos posicionamentos do sistema. É essencial que o 

julgador atue como uma peça inserida no sistema de prestação jurisdicional e não que ele 

mesmo se invista da condição de aplicador da justiça. 

Esses princípios e regras constitucionais estabelecem o dever de uma atuação 

judiciária análoga àquela fixada pela doutrina do stare decisis, natural ao common law, que 

determina a vinculação do órgão de julgamento às decisões precedentes proferidas por ele 

mesmo ou por órgão de julgamento que lhe seja superior. 

Os fundamentos do stare decisis, a atribuição de segurança ao direito e um 

funcionamento judiciário efetivo e eficiente, portanto, são encontrados, também, na 

Constituição Federal de 1988, o que afirma o dever de adesão aos posicionamentos das 

Cortes de superior hierarquia (e, em grau máximo, das Cortes Supremas) e de coerência com 

as próprias manifestações, pelo Judiciário brasileiro. 

Esse dever constitucional, por sua vez, é concretizado pelas alterações havidas na 

legislação ordinária e na própria Constituição Federal para a criação de mecanismos 

processuais de vinculação ou de julgamento acelerado de processos considerando as 

manifestações, especialmente, das Cortes Supremas. O ápice da concretização do stare 

decisis no plano legal é o novo Código de Processo Civil, promulgado pela Lei n. 

13.105/2015, que estabelece inúmeras regras sobre como o próprio Poder Judiciário deve 

lidar com a sua jurisprudência, ampliando, ainda, as hipóteses de vinculação a julgados. 

Há, portanto, o dever constitucional, à luz de princípios e de regras de estruturação 

judiciária, de que o sistema judiciário se comprometa com a determinação do direito vigente, 

viabilizando o seu conhecimento e aplicação por todos os sujeitos de direito, notadamente 
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os contribuintes, função a ser cumprida com maior clareza pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Supremo Tribunal Federal. Para que isso ocorra, cabe aos juízos ordinários de 

julgamento a adesão ao posicionamento firmado pelas Cortes Supremas e a essas próprias 

Cortes, a manutenção da estabilidade e coerência nas suas manifestações.  

Assim, à luz do texto constitucional, a manifestação de uma das Cortes Supremas 

resulta na determinação do conteúdo do direito vigente, de maneira a uniformizar 

divergências interpretativas até então havidas, permitindo a todos os operadores do direito 

(Judiciário, inclusive) a aplicação de uma mesma norma jurídica. O efeito ditado pela 

Constituição Federal para uma decisão do STJ e/ou do STF é de atribuição de certeza ao 

ordenamento jurídico, de maneira que o respeito a este posicionamento representa a 

concretização do Estado de direito, da segurança jurídica e da igualdade perante e entre 

contribuintes; representa, ainda, a viabilização de uma tutela jurisdicional mais efetiva e 

célere e um funcionamento eficiente do sistema judiciário; por fim, vincula-se à moral 

atuação do Judiciário. 

Desse dever constitucional de atuação judiciária decorre a inconstitucionalidade da 

aplicação do art. 170-A do Código Tributário Nacional em tutelas jurisdicionais sobre as 

quais haja manifestação das Cortes Supremas favorável ao mérito do pedido do contribuinte, 

objeto do quarto capítulo deste trabalho. 

O art. 170-A do CTN garante à fazenda pública a não restituição do recolhimento 

tributário indevido, por via da compensação, sem que haja a certeza sobre o direito ao crédito 

do contribuinte, o que, pelo dispositivo, é qualificado pelo trânsito em julgado da medida 

judicial.  

A essa regra, contudo, se opõe a constitucional atribuição de certeza sobre o conteúdo 

do direito vigente por meio da manifestação da Corte Suprema, o que é causa para a parcial 

inconstitucionalidade do art. 170-A do CTN, o que pode ser identificado com o uso do 

postulado normativo da proporcionalidade, com os seus juízos de adequação, de necessidade 

e de proporcionalidade em sentido estrito. 

A inconstitucionalidade da aplicação do dispositivo é identificada a partir do juízo 

de necessidade269, na medida em que, havendo norma constitucional que determina a forma 

pela qual a certeza sobre o conteúdo do direito é estabelecida, torna-se desnecessária a 

                                                 
 
269 Compreende a avaliação material do meio escolhido para a concretização de um fim, de modo a 

verificar se esse fim poderia ser concretizado por outros caminhos com similar eficiência, mas com a menor 
desvantagem ao cidadão, à luz de outros direitos e garantias constitucionais que lhe favorecem. 
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previsão, pela lei infraconstitucional, de elemento de garantia sobre essa mesma certeza 

sobre a norma jurídica. Após a manifestação da Corte Suprema, a norma jurídica em direito 

tributário encontra-se estabelecida, de maneira que o trânsito em julgado passa a representar, 

apenas, a aplicação, com efeitos de perenidade, dessa mesma norma jurídica. Aguardar o 

trânsito em julgado, em casos como esse, significa, apenas, retardar a aplicação do direito 

vigente ao contribuinte, submetendo-o à espera pela preclusão máxima no seu processo, que 

terá o efeito de formar a coisa julgada material para uma decisão cujo conteúdo é sabido 

desde a manifestação da Corte Suprema. 

Na aplicação contenciosa do direito para a solução de divergências de interpretação, 

de acordo com os princípios do Estado de direito, da segurança jurídica e da igualdade, o 

que qualifica, constitucionalmente, a certeza sobre a norma jurídica é a manifestação da 

Corte Suprema, e não o trânsito em julgado da ação individual. 

Além de desnecessária, a aplicação do art. 170-A do CTN em ações cujo mérito 

tenha manifestação favorável da Corte Suprema também não supera o juízo de 

proporcionalidade em sentido estrito270. Partindo do fato de que tanto o art. 170-A do CTN 

quanto as manifestações das Cortes Supremas representam proteção contra a aplicação 

divergente do direito positivo, cumpre verificar que, uniformizado o sentido da norma por 

precedente da Corte Suprema, o art. 170-A do CTN passa a representar infração à garantia 

fundamental de prestação jurisdicional efetiva, ou seja, dotada de eficácia. 

A restrição de uma garantia fundamental deve ser levada a efeito somente para a 

proteção de outras garantias fundamentais, o que não ocorre com a aplicação do art. 170-A. 

Isso porque, sendo a finalidade do dispositivo condicionar a incidência do direito positivo à 

certeza sobre o seu conteúdo, após a manifestação da Corte Suprema, a sua aplicação passa 

a representar injustificada restrição à efetividade da tutela jurisdicional. Trata-se, portanto, 

de caso em que a lei infraconstitucional retira do Poder Judiciário a capacidade de reparar 

ilegalidades com celeridade, o que qualifica gravíssima infração à garantia de efetiva 

proteção judiciária, o que confirma a inconstitucionalidade da aplicação do art. 170-A. 

Ainda inserido no juízo de proporcionalidade em sentido estrito, o art. 170-A do CTN 

representa, após a manifestação da Corte Suprema, instrumento para o exercício de defesa 

abusiva pelo Estado, já que lhe permite obstar o cumprimento de decisões judiciais com a 

simples interposição de recursos, ainda que manifestamente improcedentes. Além de atentar 

                                                 
 
270 Concretizado por meio da comparação entre normas jurídicas para que seja estabelecida como 

vigente aquela que atinge o mesmo resultado com menor restrição a garantias fundamentais. 
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contra a efetividade da tutela, a aplicação do dispositivo representa contundente 

impedimento para o eficiente funcionamento do sistema judiciário, já que incentiva a 

fazenda pública a recorrer o máximo possível em todos os processos, entupindo todas as 

instâncias de julgamentos com recursos evitáveis, e a não admitir posicionamentos 

jurisprudenciais para resolver questões ainda em esfera administrativa, já que, ao “empurrar” 

o contribuinte para o Poder Judiciário, com a aplicação do art. 170-A do CTN, o 

cumprimento de uma decisão que lhe desfavoreça ocorrerá muitos anos depois do 

ajuizamento da ação. Desse modo, o dispositivo, em vez de colaborar com a redução do 

número de processos, é incentivo para a ilegal resistência da fazenda pública no 

cumprimento de direitos do contribuinte, submetendo-o ao ajuizamento de medida judicial 

a ser mantida em trâmite pelo maior tempo possível em injustificada resistência processual. 

A aplicação do art. 170-A é, destarte, uma causa para a ineficiência do funcionamento do 

sistema judiciário, nítida infração à disposição constitucional. 

Com tais argumentos, afirmamos tese no sentido de que o funcionamento 

constitucional e sistemático do Poder Judiciário é causa para a inconstitucionalidade da 

aplicação do art. 170-A do CTN para a restrição da eficácia de tutelas declaratórias do direito 

à compensação tributária, em que o mérito já tenha sido objeto de manifestação pelas Cortes 

Supremas, em favor da pretensão do contribuinte.  
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