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RESUMO 

 
 
DOMINGUES, Rodrigo Fernandes. Repetição de Indébito Tributário na Via 
Administrativa. Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia – Graduação em 
Direito). Faculdade Cidade Verde – FCV, 2017.  
 
Este trabalho é uma monografia acadêmica que tem como proposta, discutir acerca 
do tema repetição de indébito tributário na via administrativa, para isso será tratado 
aspectos históricos, conceitos e a repetição de indébito em si. A temática 
apresentada surgiu com base na grande relevância do tema, que está presente em 
nossa realidade. A repetição de indébito é um instituto antigo e que tem constante 
aparecimento em nossa realidade, desta forma, abordaremos conceitos históricos, 
conceitos e a temática em sí. 

 

 

Palavras-chave: Repetição de Indébito. Direito Tributário. Via Administrativa. 
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ABSTRACT 
 
 

DOMINGUES, Rodrigo Fernandes. Repetition of Tax Indemnity in the Administrative 
Route. Course Completion Work (Monography - Law Degree). Faculdade Cidade 
Verde - FCV, 2017. 
 
This work is an academic monograph whose purpose is to discuss the theme of 
repetition of tributary indifference in the administrative way, for this will be treated 
historical aspects, concepts and repetition of indébito itself. The theme presented 
arose based on the great relevance of the theme, which is present in our reality. The 
repetition of indébito is an old institute that has a constant appearance in our reality, 
in this way, we will approach historical concepts, concepts and the subject matter 
itself. 
 
Keywords: Repetition of Indébito. Tax law. Administrative Route.  
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INTRODUÇÃO 

 

 Nos convém, neste artigo discorrer sobre o direito tributário em geral, 
mas também focando em sua parte administrativa em relação à repetição de 
indébito. 

O direito tributário está presente em nosso meio de forma a impactar a vida 
de nossa sociedade diariamente e continuamente, portanto é um tema de vasta 
relevância. Abordamos aqui desde os primórdios, parte histórica no Brasil, como a 
alta carga tributária, sendo uma breve introdução sobre esta temática, ademais, 
serão tratados vários conceitos para que possamos compreender melhor sobre o 
que estamos falando, tais como os tributos, quais sejam, os impostos, taxas, 
contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e contribuições especiais. 

Vivemos em um estado democrático de direito, e temos o dever de pagar 
nossos tributos, mas também o direito de ser ressarcidos caso estes tributos sejam 
cobrados a maior ou de forma indevida. Devendo tais tributos para serem cobrados, 
obedecer obrigatoriamente um princípio que rege nossa sociedade, qual seja o 
princípio da legalidade, onde uma vez criado, sendo por meio de Lei Ordinária ou 
Complementar, será legal, legítimo que se seja cobrado.  

Visa-se no presente trabalho debater sobre os aspectos da repetição de 
indébito tributária, em específico na área administrativa, discorrendo sobre seus 
benefícios na resolução da problemática, seja por questões de celeridade, por 
questões financeiras e as demais que serão apresentadas.  
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HISTÓRICO TRIBUTÁRIO NO BRASIL 

1.1. Considerações iniciais 

Faz-se necessário para a manutenção do Estado, a obtenção de renda, e 

esse valor em sua maior parte são os tributos, e então tendo em vista essas 

necessidades, há muito tempo surgiram tais obrigações, no Brasil começaram na 

época da colonização.  

A história da relação de tributação em nosso país, tem relacionamento direto 

com a forma como a coroa portuguesa cobrava os impostos nas regiões sob seu 

controle. Em geral, foi instituída uma organização jurídica, que de forma 

contenciosa, fazia com que os comerciantes destas áreas pagassem os impostos.1 

Por volta de 1530, temos relato do primeiro imposto a ser cobrado em 

território colonial, a esse pagamento se trata da única riqueza natural disponível na 

ocasião: o pau-brasil. 

Naquele momento, o percentual tributado era de 20% (vinte por cento) sobre 

o material extraído, e este percentual era pago diretamente a coroa, de forma in 

natura, ou seja, na forma em que o produto era explorado. Nessa época existiam os 

“rendeiros” ou “cobradores de rendas” que eram as pessoas responsáveis por cobrar 

a quantia que competia a coroa. A estes cobradores, eram outorgados poderes 

absolutos, para aqueles que atravessassem ou se recusassem a pagar os impostos, 

lhes eram atribuídos inclusive o poder de prendê-los. 

Na história brasileira, houveram muitas revoltas contra a tributação, um 

grande exemplo disto, foi ainda no período colonial, onde ocorreram diversos 

conflitos desta natureza, e a medida em que o tempo foi avançando sem resultados, 

tornaram-se ainda mais intensos os conflitos, e a partir do século XVIII, surgiram 

vários movimentos contra os exorbitantes impostos cobrados do Brasil por Portugal. 

Não é de hoje que o povo brasileiro tem uma atribuição de passividade, mas 

foram frequentes os episódios de revolta e cada vez mais a população estava 

descontente, gerando mais e mais conflitos, cada vez mais Portugal cobrava um 

maior valor de tributos, e ainda concomitante aos valores, existia a corrupção, 

extorsão fiscal, prepotência e nepotismo. Portugal diante de suas crescentes perdas 

                                                             
1 SARAIVA, José Hermano. História concisa de Portugal. 1999. 
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de receitas na Ásia, das constantes invasões e guerras contra os holandeses e 

espanhóis, não vislumbrou alternativa senão a voracidade da cobrança de impostos 

sobre o Brasil. 

Em 1807 com a chegada da coroa portuguesa no Brasil, de algum modo, a 

forma de cobrar impostos foi transformada, a Coroa trouxe a sua própria estrutura 

concernente às obrigações tributárias. Ocorreu neste período a abertura dos portos 

brasileiros, destinados ao comércio com as nações amigas, e então o Rei Dom João 

VI, promoveu significativas alterações na administração da colônia. E dentre essas 

alterações, as principais medidas, foram a criação do Tesouro Direto Nacional e do 

Banco do Brasil, sendo feito isso, extinguiu-se a figura do “rendeiro”. 

Em 1822 com a independência do Brasil e a promulgação de sua primeira 

Constituição em 1824, iniciou-se um processo de descentralização do Estado. Com 

o advento de uma Constituição, foi atribuída ao Poder Legislativo a competência de 

estabelecer montantes para despesas públicas, assim como a destruição entre a 

Câmara dos Deputados e o Senado. A competência para criação dos impostos era 

da Câmara dos Deputados. A primeira constituição trouxe algumas mudanças 

significativas, tais como o regime de separação de fontes tributárias, discriminação 

dos impostos de competência exclusiva da União, dos Estados e dos Municípios. 

Ao longo dos anos, houve diversas mudanças no sistema tributário como um 

todo, com o advento de diversas novas regras e novas Constituições como em 1946, 

em que se consagrou o princípio da capacidade contributiva, 1965 em que a nova 

Constituição oferecia ao Presidente da República poderes com a finalidade de 

reconstruir o pais, com as mais diversas perspectivas, período este marcado pela 

ditadura militar, e finalmente a Constituição de 1988, com três pilares essenciais na 

tributação, quais sejam: princípios gerais da tributação; limitações ao Estado do 

poder de tributar; classificação e distribuição das competências tributárias. 

Durante muito tempo, o estabelecimento de pagamentos de tributos ao 

Estado foi vistos como forma de contenção do poder de tributar do Estado, pois são 

de caráter compulsório, mas tal perspectiva alterou-se ao longo dos últimos tempos, 

pois temos que conceber a tributação como instrumento da própria sociedade, com 

a finalidade da obtenção de seu próprio bem estar, e a consecução dos objetivos da 

coletividade. Pagar tributos, já não deve ser visto como uma forma de submissão ao 
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Estado, mas sim, um dever fundamental da coletividade, que tem responsabilidade 

por sua organização e manutenção. 

  
No exercício de sua soberania o Estado exige que os indivíduos lhe 
forneçam os recursos de que necessita. Institui o tributo. O poder de 
tributar nada mais e que um aspecto da soberania estatal, ou uma 
parcela desta2.  

 

É importante observar que, a relação de tributação como alguns pensam, não 

é uma simples relação de poder como particulares tem pretendido que seja, embora 

o fundamento seja a soberania do Estado, temos um conceito de que sua origem foi 

a imposição do vencedor sobre o vencido. 

Desta forma, criamos a mentalidade de que se trata de uma relação de 

escravidão. Infelizmente, no nosso dia a dia, ainda podemos observar essa prática 

lamentável por parte do Estado, nas práticas arbitrárias de autoridades da 

Administração Tributária. Essas autoridades, na grande maioria das vezes, sem o 

discernimento de que na comunidade atual não mais deve acontecer desta forma, e 

contam ainda com apoio de alguns falsos juristas, que se beneficiam de sua 

inteligência e conhecimento, em favor da defesa do autoritarismo. 

Nos dias atuais, não é mais razoável admitir-se que a relação tributária, seja 

uma relação de poder, e por tal motivo devem ser conflitadas as teses autoritaristas. 

A ideia de liberdade, dignidade humana, e outros princípios, estão presentes na 

relação de tributação. 

A tributação deve ser vista como um instrumento da sociedade e para o seu 

próprio benefício, por isso, é importante a evolução de uma visão do ordenamento 

tributário meramente de caráter protetivo do contribuinte, para outra que nele 

enxergue uma viabilização de políticas sociais.  

Atualmente não estamos mais em um Estado unicamente de direto, mas 

também um Estado Social, denominado Estado Democrático de Direito, como bem 

estampa o art. 1º da Constituição Federal: 

 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-
se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

I - a soberania; 

                                                             
2  MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. P, 33. 2010. 
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II - a cidadania 

III - a dignidade da pessoa humana; 

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 

V - o pluralismo político. 

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por 
meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta 
Constituição3. 

 

A Carta Magna garante os direitos fundamentais da coletividade, como visto 

acima, e amplamente explorado em seu art. 5º e outros, onde a pessoa humana 

assume o papel central, enunciando-se já em seu início, seus direitos fundamentais 

e sociais e funcionalizando-se a tributação mediante um novo modo de outorga de 

competência tributária, em que podemos observar relevância na justificação da 

tributação em função de sua finalidade. 

Aliás, de uma perspectiva analítica da função da tributação como instrumento 

da sociedade, resta claro quando são elencados os direitos fundamentos e sociais, 

que a finalidade é a manutenção de instituições capazes de assegurar tais direitos.  

 

1.2. A alta carga tributária e a vasta diversidade de tributos e 

alíquotas 

Como podemos observar na explanação do tópico anterior, no início, havia 

apenas a incidência de um tributo, o pau-brasil, ao longo do tempo, esse número foi 

alterando-se com os diversos acontecimentos históricos. Apesar de relatos da alta 

carga tributária no Brasil, somente a partir do ano de 1947 a carga tributária 

brasileira começou a ser medida, quando apresentou a marca de 13,8% do PIB. 

A seguir, segue tabela que demonstra a evolução da carga tributária brasileira 

de 1947 a 2009 em relação ao PIB4: 

 

 

 

 

                                                             
3 Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos. CONSTITUIÇÃO 

DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm > acesso em: 
01/11/2017. 
 
4 Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT). 

https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/509f2321d97cd2d203256b280052245a?OpenDocument&Highlight=1,constitui%C3%A7%C3%A3o&AutoFramed
https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/509f2321d97cd2d203256b280052245a?OpenDocument&Highlight=1,constitui%C3%A7%C3%A3o&AutoFramed
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ANO PERCENTUAL 

1947 13,80% 

1965 19,00% 

1970 26,00% 

1986 26,20% 

1988 26,40% 

1990 30,50% 

1991 25,21% 

1992 25,85% 

1993 25,72% 

1994 29,46% 

1995 37,30% 

1996 28,97% 

1997 29,03% 

1998 29,74% 

1999 32,15% 

2000 33,18% 

2001 34,70% 

2002 36,45% 

2003 34,92% 

2004 35,88% 

2005 37,37% 

2006 34,23% 

2007 35,30% 

2008 36,54% 

2009 34,85% 

 

O crescimento durante o tempo, é assombroso, em uma ressente pesquisa do 

IBPT, mostra que no ano de 2017, o brasileiro necessitou trabalhar 153 dias, apenas 

para pagar tributos, ou cinco meses e dois dias. E este mesmo estudo, demonstra 

que para agravar a situação, somam-se mais 29 dias de trabalho de cada cidadão 

brasileiro, para arcar com a corrupção. 
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O cálculo da corrupção apresentada no estudo do Instituto Brasileiro 
de  Planejamento e Tributação- IBPT foi feito tomando como base o 
resultado do Projeto Lupa nas Compras Públicas, que monitora todas 
as compras realizadas pelos órgãos governamentais federais, 
estaduais e municipais e cruza o valor pago pelos governos com o 
preço da mesma mercadoria ou serviço comprado pelas 
empresas.  “Assim, determinou-se que cada brasileiro trabalhou 29 
dias este ano só para pagar os rombos causados pela corrupção no 
País”, informa o presidente do Conselho Superior e Coordenador de 
Estudos do IBPT, Gilberto Luiz do Amaral5.  

 

Atualmente o Brasil vive uma situação complexa, cada vez mais, se nota o 

aumento de gastos com o assistencialismo à população, veja, quando dizemos que 

é importante a tributação para a manutenção dos direito e garantias fundamentais, 

não quer dizer que o Estado tem que bancar a todos, custe o que custar, neste caso 

está onerando a população sem retorno, e soma-se ainda a esta situação as 

altíssimas despesas governamentais, desta forma visando cobrir este ônus a 

arrecadação de tributos vem batendo recordes, anos após ano. 

Segundo o Impostômetro da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), em 

2014 o total de impostos pagos pelos brasileiros somou a monta de 1,8 trilhão, um 

recorde em relação aos anos anteriores, como por exemplo em 2013 que a soma foi 

de 1,7 trilhão, no ano de 2017 a soma até o mês de outubro, já representa a quantia 

de 1,6 trilhão. 

Dentre os países em desenvolvimento da América do Sul e dos Brics (Brasil, 

Rússia, Índia e China), o Brasil possui a maior carga tributária, ademais, contamos 

hoje com um total de 93 tributos, conforme levantamento efetuado pelo Portal 

Tributário em junho de 2017. 

É fato que a carga tributária brasileira, é expressiva e complexa em sua 

gestão, dificultando o entendimento populacional, nem mesmo especialistas da área 

é capaz de entender todo o ordenamento tributário. 

Do total de normas editadas no Brasil nestes 29 anos, cerca de 
6,65% se referem à matéria tributária. São 31.556 normas tributárias 
federais (8,36% das normas tributárias), 117.282 normas tributárias 
estaduais (31,06% das normas tributárias) e 228.728 normas 
tributárias municipais (60,58% das normas tributárias)6. 

                                                             
5  Instituto brasileiro de planejamento e tributação. Disponível em: < 

https://ibpt.com.br/noticia/2587/Brasileiro-trabalhara-ate-sexta-feira-2-de-junho-so-para-
pagar-impostos-releva-IBPT> acesso em: 01/11/2017 
6 AMARAL, Gilberto Luiz. OLENIKE, João Eloi. AMARAL, Letícia Fernandes. YAZBEK, 

Cristiano Lisboa. Quantidade de normas editadas no Brasil: 29 anos da Constituição Federal 
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TOTAL DE NORMAS EDITADAS  GERAIS TRIBUTÁRIAS 

FEDERAL  164.639 31.556 

ESTADUAL  1.549.106 117.282 

MUNICIPAL  3.965.412 228.728 

  5.679.157 377.566 

Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT). 

 

Deste total de normas tributárias editadas, 6,9% ou 26.268 estavam em vigor 

me 30 de setembro de 2017. 

Para agravar ainda mais a situação, o Brasil quando comparado com os 30 

países que possuem as maiores cargas tributárias, é o que possui o pior retorno em 

serviços públicos a sociedade, em pesquisa realizada neste ano, e esta foi a posição 

pelo sexto ano seguido. 

O estudo “Carga Tributária/PIB x IDH – Cálculo do Índice de Retorno 
de Bem Estar à Sociedade – IRBES”, concluído no mês de março, 
leva em consideração a carga tributária em relação ao PIB, ou seja, 
toda a riqueza produzida no País, e o Índice de Desenvolvimento 
Humano – IDH, que mede a qualidade de vida da população7. 

Além das altas cargas tributárias, contamos também com uma quantidade 

absurda de alíquotas, realmente fora do padrão, o que dificulta ainda mais o 

entendimento do ordenamento tributário. 

A maior parte dos países desenvolvidos possui poucas alíquotas, em média 

duas, três ou quatro. O Brasil, totalmente na contramão, só no ICMS, imposto de 

caráter estadual sobre a circulação de mercadorias, possui 20, o Imposto de Renda, 

apesar de ser mais simples, também possui diversas alíquotas, IPVA e diversos 

outros impostos.  

Na Alemanha, são duas alíquotas: 7% (água, livros e produtos agrícolas, por 

exemplo) e 19% (restaurantes roupas e sapatos). Na Dinamarca, nem isso: qualquer 

imposto sobre consumo é 25%, seja comida, jornal ou remédios. No Brasil, a 

                                                                                                                                                                                              

de 1988. Disponível em: < 
https://d335luupugsy2.cloudfront.net/cms/files/21658/1507150812Quantidade_de_normas_2
017_29_anos_CF.pdf> acesso em: 01/11/2017 
7  Instituto brasileiro de planejamento e tributação. Disponível em: < 

https://ibpt.com.br/noticia/2595/CNPL-Brasil-e-o-Pais-que-proporciona-pior-retorno-em-
servicos-publicos-a-sociedade> acesso em: 01/11/2017. 
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definição do valor pago em impostos parece ser feita na loteria. Há alíquotas 

extremamente detalhadas, como os 8,5% de ICMS pagos pelo "óleo diesel, até 

7.500.000 litros mensais, destinadas a empresas operadoras do sistema de 

transporte público da Região Metropolitana do Recife, submetido à gestão da 

Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos", conforme a lei8. 

Isso tem duas conseqüências. Uma é mais óbvia: gasta-se muito com 

enormes departamentos contábeis que passam o dia analisando normas e tabelas 

tributárias. 

A outra, até mais nociva, é menos comentada. A bagunça do sistema torna 

mais difícil para a população se organizar contra o lobby de grupos em busca de 

benesses tributárias9. 

Podemos dizer que nosso sistema tributário, é um tanto desleal, sendo que os 

que mais são onerados são os trabalhadores e os pobres, sem falar das empresas, 

que sofrem demasiadamente com a tributação, burocracia e complexidade. Mais da 

metade da arrecadação provém de tributos que incidem sobre bens e serviços, com 

baixa tributação sobre renda e patrimônio. Nos países mais desenvolvidos, a 

tributação sobre o patrimônio e a renda corresponde a cerca de 2/3 da arrecadação, 

conforme dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE).10 

Entender o sistema tributário brasileiro é tarefa árdua e difícil, pois 

levantamentos recentes mostram que no Brasil são instituídas 46 novas normas 

tributárias por dia útil. Desta forma, estar atualizado é uma tarefa cada vez mais 

difícil e importante, o que tem levado as empresas a procurar serviços 

especializados neste ramo do direito.11 

                                                             
8  MIOTO, Ricardo. Brasil é campeão em diversidade de alíquotas. Folha de São Paulo.  

Disponível em: < http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2013/08/1321366-brasil-e-campeao-
em-diversidade-de-aliquotas.shtml > acesso em: 01/11/2017. 
9 MIOTO, Ricardo. Brasil é campeão em diversidade de alíquotas. op. cit. 
10  SALVADOR, Evilasio. O regressivo sistema tributário brasileiro. Carta capital. 
Disponível em: < https://www.cartacapital.com.br/economia/o-regressivo-sistema-
tributario-brasileiro> acesso em: 01/11/2017. 
11MORAES, Vinícius Cechinel de. A carga tributária brasileira e o planejamento 
tributário como ferramenta de competitividade. Criciúma 2011. UNESC. Disponível 
em < 

http://repositorio.unesc.net/bitstream/1/815/1/Vinicius%20Cechinel%20de%20Morae
s.pdf> acesso em: 01/11/2017. 
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Todavia, esta elevada carga tributária somada a diversidade de tributos e 

alíquotas, levam as empresas a indesejada e ilegal, sonegação fiscal, estima-se que 

em média, 25% do faturamento das empresas são sonegados, percentual que vem 

diminuindo, mas ainda é alto.  

 

Indícios de sonegação: Quantidade de empresas. 

INSS  27,75% 

ICMS  27,14% 

IMPOSTO DE RENDA  26,64% 

ISS  25,02% 

CSLL  24,89% 

IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO  24,83% 

PIS/COFINS  22,13% 

IPI 19,08% 

IOF  16,55% 

CPMF  4,03% 

Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT) (2009). 

 

Denota-se que a elevada carga tributária explana ainda mais a necessidade 

do gerenciamento do ônus fiscal nas empresas brasileiras, sendo que os tributos 

estão entre seus principais dispêndios, fato este cada vez mais percebido por 

empresários e gestores.12 

  

2. Conceitos 

  

2.1. Tributos 

Os tributos são uma das grandes fontes de receita pública, se trata de receita 

derivada, pois resulta diretamente do patrimônio alheio ao patrimônio do Estado, ou 

seja, o patrimônio de dada pessoa (física ou jurídica) em favor do Estado. 

                                                             
12 MORAES, Vinícius Cechinel de. A carga tributária brasileira e o planejamento 
tributário como ferramenta de competitividade. Criciúma 2011. UNESC. Disponível 
em < 

http://repositorio.unesc.net/bitstream/1/815/1/Vinicius%20Cechinel%20de%20Morae
s.pdf> acesso em: 01/11/2017. 
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O Estado em si, não lucra somente com os tributos, estes são uma fonte de 

receita derivada, há também outras fontes de renda, as fontes originárias, como por 

exemplo a exploração de atividade econômica, temos como grande exemplo disso 

os banco públicos, Caixa Econômica Federal, BNDES, e também o Banco do Brasil 

que é um ente de economia mista, ou seja, parte dele é composto de ações de 

particulares e outra parte o Estado detêm, outro exemplo que podemos dar é o 

fornecimento de produtos ou serviços pelo Estado. 

O tributo é classificado como gênero, do qual decorrem cinco espécies 

tributárias, são elas: (I) impostos; (II) taxas; (III) contribuição de melhoria; (IV) 

empréstimos compulsórios; (V) contribuições especiais. Falaremos brevemente 

sobre cada espécie. 

 

2.1.1. Imposto 

 

O imposto está previsto no art. 16 do CTN, vejamos:  

Art. 16. Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador 
uma situação independente de qualquer atividade estatal 
específica, relativa ao contribuinte13. 

 

Como podemos observar do texto da lei, o imposto não está vinculado a 

atividade estatal, ele tem um fato gerador independente, que baseado na atividade 

do particular, garante ao fisco que lhe cobre imposto, os fatos geradores de 

impostos, serão as situações relacionadas ao contribuinte. 

É um dever fundamental contribuir para as despesas públicas, sendo que o 

principal critério para a distribuição do ônus tributário, inspirado na ideia de justiça 

distributiva, é a capacidade contributiva.14 

O fato gerador do imposto é uma situação (por exemplo, aquisição de 
renda, prestação de serviços etc.) que não supõe nem se conecta com 
nenhuma atividade do Estado especificamente dirigida ao contribuinte. 
Ou seja, para exigir o imposto de certo indivíduo, não é preciso que o 
Estado lhe preste algo determinado15.  

  
                                                             
13  Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos. LEI Nº 5.172, 

DE 25 DE OUTUBRO DE 1966. Disponível em < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5172Compilado.htm> acesso em: 01/11/2017. 
14 PAULSEN, Leandro. Curso de direito Tributário completo. 2012. 
15 AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 2009, p.30 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%205.172-1966?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%205.172-1966?OpenDocument
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Ou seja, em síntese o Estado não necessita realizar nenhuma ação para a 

cobrança do imposto, basta que o mesmo esteja previsto em lei, e que o fato 

gerador ocorra.  

A razão de existir dos impostos é o financiamento das atividades gerais do 

Estado. Por meio deles o Estado mantém sua organização e executa suas 

finalidades.16 

 

2.1.2. Taxa 

Diferentemente do imposto, a taxa está vinculada diretamente com uma ação 

estatal, ou seja, está ligada à atividade pública e não à ação do particular. Que tem 

seu fundamento jurídico no art. 145, II da CF, c/c o art. 77 e 78, caput, do CTN.17 

 Vejamos: 

“Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
poderão instituir os seguintes tributos: 
[...] 
“II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela 
utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e 
divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição”18. 
 
“Art. 77. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito 
Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas 
atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de 
polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público 
específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua 
disposição”. 
 Art. 78. Considera-se poder de polícia a atividade da administração 
pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou 
liberdade,regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de 
interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos 
costumes,à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de 
atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do 
Poder Público,à tranqüilidade pública ou ao respeito à propriedade e 
aos direitos individuais ou coletivos19. 

                                                             
16 FONSECA, Luciane Schulz. Noções de Direito Tributário. Curitiba-PR 2012. 
17DE PAULA, Matheus Faganello. O DIREITO TRIBUTÁRIO E A REPETIÇÃO DE 
INDÉBITO. ETIC-ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA-ISSN 21-76-8498, v. 10, n. 10, 
2015. 
18  Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos. 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm> acesso em: 
01/11/2017. 
19 Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos. LEI Nº 5.172, 

DE 25 DE OUTUBRO DE 1966. Disponível em < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5172Compilado.htm> acesso em: 01/11/2017. 

https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/509f2321d97cd2d203256b280052245a?OpenDocument&Highlight=1,constitui%C3%A7%C3%A3o&AutoFramed
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%205.172-1966?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%205.172-1966?OpenDocument
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A primeira característica da taxa, portanto, e ser um tributo cujo fato gerador e 

vinculado a uma atividade estatal especifica relativa ao contribuinte. Esta 

característica a distingue do imposto, entretanto não basta para sua identificação 

especifica, porque também a contribuição de melhoria tem seu fato gerador 

vinculado a atividade estatal especifica. Acrescente-se, pois, que a 

taxa é vinculada a serviço público, ou ao exercício do poder de polícia.20 

 

2.1.3. Contribuição de Melhoria 

 

O Código Tributário Nacional, que e repleto de definições, não definiu a 

contribuição de melhoria. Em seu art. 81, todavia, encontram-se os elementos 

necessários a essa definição, como se encontravam no art. 191 da Emenda n. 18, 

de 1965, e se encontram no art. 18, inciso II, da Constituição Federal de 1967, com 

redação que lhe deu a Emenda n. i, de 1969.21 

Art. 81. A contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos 
Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de 
suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de 
obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como 
limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo 
de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. 

Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
poderão instituir os seguintes tributos: 
[...] 
III - contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas. 

 

No entanto, como percebemos não lhe foi mencionado limites nem sua 

valorização. Sendo então, através da doutrina que tiramos a real finalidade deste 

tributo, qual seja, exigir um gravame dos proprietários de bens imóveis beneficiados 

com a realização de obras públicas. Se diferenciando dos demais tributos por ser 

proporcional ao benefício recebido pelo proprietário do bem imóvel em decorrência 

da realização de uma obra pública. E mais, como ensina o já citado doutrinador 

                                                             
20 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. Edição 31. 2010. 
21 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. Op. cit. 
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Eduardo Sabbag, ‘’... o tributo existe para evitar o locupletamento injustificado de 

proprietários favorecidos por obras públicas, (...), ainda que não a tenha querido’’.22 

 

2.1.4. Empréstimo Compulsório 

 

O Empréstimo Compulsório está previsto no art. 148 da Constituição Federal, 

e o mesmo é destinado para despesas extraordinárias, sejam elas decorrentes de 

calamidades públicas, guerra ou iminência dela, e também no caso de investimento 

de caráter urgente e de relevante interesse social. 

 

Art. 148. A União, mediante lei complementar, poderá instituir 
empréstimos compulsórios: 
I - para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de 
calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência; 
II - no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante 
interesse nacional, observado o disposto no art. 150, III, "b". 
Parágrafo único. A aplicação dos recursos provenientes de 
empréstimo compulsório será vinculada à despesa que fundamentou 
sua instituição23. 

 

Trata-se de gravame compulsório, com lastro legal, uma vez que impõe uma 

obrigação ex lege de carrear para o Fisco o montante pecuniário mutuado. Assim, 

não se pode associar o empréstimo compulsório à seara da “contratualidade”, pois 

se trata de inexorável tributo, e, como tal, voluntário não pode ser.24  

Como podemos perceber, somente a União e mediante lei complementar, 

pode instituir os empréstimos compulsórios, que só por estes quesitos, podemos ter 

uma noção de que não são comuns. 

A Lei Complementar, é regida pelo art. 69 da Constituição Federal, e 

necessitam de maioria absoluta, ou seja, a maioria de todos os membros das duas 

casas do Congresso. 

                                                             
22DE PAULA, Matheus Faganello. O DIREITO TRIBUTÁRIO E A REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO. ETIC-ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA-ISSN 21-76-8498, v. 10, n. 10, 
2015. 
23  Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos. 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm> acesso em: 
01/11/2017. 
24 SABBAG, Eduardo. Manual de Direito Tributário. 6° edição. Saraiva 2014. 

https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/509f2321d97cd2d203256b280052245a?OpenDocument&Highlight=1,constitui%C3%A7%C3%A3o&AutoFramed
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Trata-se de um ingresso de recursos temporários. Posteriormente, o Estado 

terá que restituir os contribuintes. A aplicação dos recursos advindos do empréstimo 

compulsório é vinculada à despesa que fundamentou sua instituição25. 

Ademais, cumpre ressaltar que o CTN, em seu art. 15, § ú, disciplinou que a 

lei instituidora do tributo, deve obrigatoriamente fixar o prazo do empréstimo e as 

condições de seu resgate, senão, vejamos: 

 

Art. 15. Somente a União, nos seguintes casos excepcionais, pode 
instituir empréstimos compulsórios: 

[...] 

Parágrafo único. A lei fixará obrigatoriamente o prazo do empréstimo 
e as condições de seu resgate, observando, no que for aplicável, o 
disposto nesta Lei26. 

 

2.1.5. Contribuições Especiais 

 

As contribuições são tributos destinados ao financiamento de gastos 

específicos, sobrevindo no contexto de intervenção do Estado no campo social e 

econômico, sempre no cumprimento dos ditames da política de governo.27 

Podemos dividir as contribuições especiais em: sociais, de intervenção no 

domínio econômico e do interesse de categorias profissionais ou econômicas.  

“Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições 
sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das 
categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua 
atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, 
III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, 
relativamente às contribuições a que alude o dispositivo. 

§ 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão 
contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em 
benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40, cuja 
alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de 
cargos efetivos da União28.  

                                                             
25 FONSECA, Luciane Schulz. Noções de Direito Tributário. Curitiba-PR 2012. 
26 Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos. LEI Nº 5.172, 

DE 25 DE OUTUBRO DE 1966. Disponível em < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5172Compilado.htm> acesso em: 01/11/2017. 
27 SABBAG, Eduardo. Manual de Direito Tributário. 6° edição. Saraiva 2014. 
28 Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003. Disponível em < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc41.htm> acesso em: 
01/11/2017. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%205.172-1966?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%205.172-1966?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc41.htm
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Pode-se considerar que paga-se contribuições porque pertencemos a um 

grupo, sejam órgãos de classe, empregados, empregadores e outros. A finalidade 

das contribuições é custear determinadas atividades atinentes a certos grupos. Por 

meio dessa arrecadação é que a União vai atuar e realizar as necessidades daquele 

grupo29. 

Tratar-se-á um pouco de cada grupo, começando pelas contribuições de 

seguridade social, estas estão estabelecidas nos artigos 149 e 195 da Constituição 

Federal. A sua função, logicamente é subsidiar o orçamento da seguridade social, 

que também sobrevive de outros meios. São exemplos de contribuições de 

seguridade social previdenciárias: empregado, empregador e empresa; não-

previdenciárias: contribuição para financiamento da seguridade social (COFINS); 

contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL); PIS/PASEP; CPMF, FGTS, Salário 

Educação, etc. O ente competente para a instituição das contribuições sociais é a 

União, porém compete ao INSS a arrecadação e a fiscalização. Nestes casos, o 

corre uma delegação para fiscalizar e arrecadar, por essa razão é chamado de 

tributo para fiscal30. 

Temos também a contribuição de intervenção no domínio econômico, que é 

denominada popularmente como CIDE. Tem destinação ao Estado, e sua finalidade 

é regulatória, como por exemplo, corrigir anomalias em setores da atividade 

econômica. Um grande exemplo disso, é a CIDE dos combustíveis, a mesma tem 

previsão no art. 177, § 4º da Constituição Federal. 

E por fim, contribuições profissionais ou corporativas, que tem por finalidade a 

organização e manutenção das entidades associativas, como por exemplo: SESI, 

SENAIS, OAB, CRC, CRM, etc. 

 

2.2. Repetição de indébito 

 

A repetição de indébito, nada mais é do que a devolução do que foi pago 

indevidamente, está ligado ao direito que uma determinada pessoa adquiri, quando 

desnecessariamente pago tributo de forma indevida.  

                                                             
29 FONSECA, Luciane Schulz. Noções de Direito Tributário. Curitiba-PR 2012. 
30 FONSECA, Luciane Schulz. Noções de Direito Tributário. Curitiba-PR 2012. 
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Efetuado pagamento indevido, surge o direito ao ressarcimento. Isso porque, 

em matéria tributária, ninguém age por liberalidade, mas estritamente por força de 

lei,sendo que o pagamento indevido implica enriquecimento sem causa do suposto 

credor em detrimento do suposto devedor.31 

Etimologicamente, “indébito” é o mesmo que “não-débito” ou “crédito”. 

A terminologia é adotada porque, no direito tributário, “crédito” é utilizado para 

designar o “crédito tributário”, que é o crédito do fisco contra o contribuinte.  

Dessa forma, a utilização do termo “indébito” evita confusões terminológicas 

decorrentes das polissemias do termo “crédito”.32 

O direito à restituição dos tributos pagos indevidamente, tem origem nos 

seguintes princípios constitucionais: A) legalidade estrita da tributação, art. 150, I, 

CF; B) o direito à propriedade, art. 5º, XXII, CF; C) Proibição da utilização do tributo 

com efeito de confisco, art. 150, IV, CF; D) Capacidade contributiva, art. 145, § 1º, 

CF. 

Quanto ao Código Tributário Nacional, este direito está elencado em seu art. 

165 e seguinte, vejamos:  

 

Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio 
protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a 
modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4º do 
artigo 162, nos seguintes casos: 

I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior 
que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da 
natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente 
ocorrido; 

II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota 
aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou 
conferência de qualquer documento relativo ao pagamento; 

III - reforma anulação, revogação ou rescisão de decisão 
condenatória. 

O direito a restituição do indébito encontra fundamento no princípio que veda 

o locupletamento sem causa, à semelhança do que ocorre no direito privado.33 

                                                             
31 PAULSEN, Leandro. Curso de direito Tributário completo. 4º edição. Livraria do advogado 
2012. 
32FERREIRA, João Bosco; BARTO, Cláudia Rose Maia. DOS JUROS DE MORA E DA 
CORREÇÃO MONETÁRIA NO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. Revista Jurídica, v. 13, n. 12, 
2012. 
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A restituição - diz o Código - pode ser total ou parcial. A restituição do indébito 

há de ser sempre total. O que pode ter ocorrido é que, num pagamento, por 

exemplo, de R$ 1.000,00 Só R$ 800,00 fossem devidos, e, portanto, teria ocorrido 

um recolhimento indevido de R$ 200,00 O indébito é de R$ 200,00, e esse valor 

deve ser totalmente devolvido. Mesmo aí, portanto, o direito é à restituição total e 

não parcial do indébito. A parcela de certa quantia paga que não é restituível 

representa tributo devido e, por isso, não é restituível.  

Cumpre ressaltar também, que o prazo prescricional para pleitear a repetição 

de indébito, é de 5 anos, seja nas vias administrativas ou judiciais, superado este 

prazo, não é mais possível a repetição do indébito, e o prazo é contado a partir do 

dia do pagamento indevido, conforme o art. 168 do CTN.  

Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso 
do prazo de 5 (cinco) anos, contados: 

I - nas hipóteses dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção 
do crédito tributário; (Vide art 3 da LCp nº 118, de 2005) 

II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar 
definitiva a decisão administrativa ou passar em julgado a decisão 
judicial que tenha reformado, anulado, revogado ou rescindido a 
decisão condenatória34. 

 

É irrelevante, para efeito do direito a restituição, a modalidade de pagamento 

do tributo (art. 162); mesmo o pagamento em estampilha pode ser objeto de 

restituição. nos casos ressalvados pelo 4"o art. 162.35 

 

2.3. Via administrativa 

Demonstramos acima vários conceitos, e todos temos a obrigatoriedade de 

pagar tributos, ademais, mostraremos também que podem ocorrer pagamentos 

indevidos, e destes pagamentos teremos o direito a repetição do indébito, e isto se 

dá de duas formas, quais sejam: administrativamente e judicialmente, os quais vão 

abordar neste tópico e no próximo. 

 

                                                                                                                                                                                              
33 AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 12° edição. Saraiva 2009. 
34 Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos. LEI Nº 5.172, 

DE 25 DE OUTUBRO DE 1966. Disponível em < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5172Compilado.htm> acesso em: 01/11/2017. 
35 AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. Op. cit. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%205.172-1966?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%205.172-1966?OpenDocument
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“... é uma série ordenada de atos administrativos mediante o qual se 
manifesta a administração tributária a respeito de uma relação sua 
com o contribuinte, ou responsável tributário ou mesmo com um 
terceiro, ou simplesmente interpreta a legislação tributária”36.  

O procedimento administrativo tributário é desenvolvido na própria repartição 

fiscal e tem por finalidade resolver as possíveis controvérsias entre o Fisco e o 

contribuinte. Ele pode ser conceituado como todo procedimento que se destina à 

determinação, exigência ou dispensa de crédito fiscal, bem como à fixação do 

alcance de normas de tributação sobre casos concretos pelos órgãos competentes 

ou à imposição de penalidades ao contribuinte.37 

Para se dar início ao pedido de repetição de indébito por meio administrativo, 

não há muitas formalidades, na verdade é simples, basta um requerimento 

formulado perante a autoridade administrativa competente para tanto. 

Este processo caracteriza-se por um conjunto de atos interligados, 

vinculados, onde o agente administrativo fica obrigado a agir de acordo com o que 

determina a legislação que trata da matéria, como por exemplo, o Decreto 70.235, 

de 06 de maço de 1972 e a Lei Nº 11.457, de 16 de março de 2007. 

É importante ressaltar que, o processo administrativo tem seu fundamento na 

Constituição Federal e na legislação tributária, e um processo que deve observar os 

princípios do direito brasileiro, em especial ao princípio da legalidade, que é um pilar 

do Estado do Direito. Sobre o processo administrativo, deve ser considerado como 

instrumento de garantia à efetivação de direitos fundamentais, e assim sendo a 

Carta Magna consagra princípios que devem ser observados, nos moldes do artigo 

5º, incisos LIV, LV e LXXVIII: a) devido processo legal; b) ampla defesa; c) 

contraditório; d) duração razoável. Ainda, a Constituição comtempla os princípios da 

Administração Pública em geral, elencados no artigo 37, caput: a) princípio da 

legalidade; b) princípio da impessoalidade; c) princípio da moralidade; d) princípio da 

publicidade; e) princípio da eficiência, e ainda no âmbito dos princípios processuais 

específicos do direito administrativo, existem: a) princípio da oficialidade; b) princípio 

da verdade material; c) princípio do formalismo moderado; d) princípio da pluralidade 

de instâncias. 

   

                                                             
36 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. Edição 31. 2010. 
37 DE CAMPOS, Djalma. DIREITO PROCESSUAL TRIBUTÁRIO Prática Administrativa e 
Judicial. 
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Como demonstrado acima, podemos buscar as vias administrativas para a 

resolução de eventuais em passes na área tributária, em específico quanto à 

repetição do indébito, que é o tema do nosso trabalho. 

Não sendo possível a resolução do conflito administrativamente, podemos 

buscar as vias judiciais, onde a ação de repetição de indébito é utilizada para reaver 

o valor pago a mais ou indevidamente pelo contribuinte. 

A restituição pode ser buscada administrativamente em caso de simples erro 

na apuração do tributo devido. Tratando-se, por exemplo, de imposto de renda, o 

contribuinte retificará a Declaração de Rendimentos e formulará Pedido Eletrônico 

de Restituição (PER), encaminhando-o pela Internet através de programas que se 

encontram no portal da Receita Federal do Brasil. A restituição será processada 

automaticamente e ocorrerá alguns meses depois mediante crédito na conta-

corrente do contribuinte.38 

Há casos, contudo, em que a verificação do indébito depende do 

reconhecimento da ilegalidade da interpretação do fisco sobre a lei tributária 

impositiva ou mesmo da declaração da inconstitucionalidade da lei. Em tais 

situações, é sabido que a Administração não reconhecerá o vício, de modo que não 

tem o contribuinte sequer que formular qualquer pedido administrativo. Ingressará 

diretamente em juízo através de ação de repetição de indébito tributário, dizendo 

do pagamento e demonstrando a ilegalidade ou inconstitucionalidade da exigência 

mediante análise da legislação específica que esteja em discussão, pedindo, então, 

com amparo no art. 165 do CTN, a sua restituição, o que culmina, no caso de 

procedência, com a expedição de requisição de pagamento de pequeno valor ou de 

precatório.39 

A ação de repetição de indébito haverá de atender, por todos os modos, às 

condições da ação e aos pressupostos de existência e validade da relação jurídica 

processual. 

No que concerne às condições da ação, é necessária a concorrência da 

legitimidade ad causam, o interesse de agir nas modalidades necessidade e 

adequação do provimento pedido, e a possibilidade jurídica do pedido. A ausência 
                                                             
38 PAULSEN, Leandro. Curso de direito Tributário completo. 4º edição. Livraria do advogado 

2012.  
39PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. Op. cit. 
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de qualquer das condições da ação implicará na extinção do processo sem 

resolução do mérito, em atendimento aos termos do artigo 267, inciso VI, do CPC.40 

Em síntese, vencido na fase administrativa do contencioso, pode o 

contribuinte ou o responsável impetrar judicialmente ações para garantia de seus 

direitos. Trata-se do processo judicial tributário. O sujeito ativo da obrigação 

tributária também pode usar esse canal para fazer valer os seus direitos. É o 

processo judicial voltado para a área tributária. 

 

3. A repetição de indébito na via administrativa 

 

3.1. Multa nos casos de indeferimento de pedido de ressarcimento 

pela Receita Federal 

A Lei 9.430/96 em seu art. 74, § 15, previa multa de 50% (cinquenta por 

cento) sobre o valor do crédito objeto do pedido de ressarcimento indeferido perante 

a Secretaria da Receita Federal do Brasil: 

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

A legislação tributária prevê a possibilidade de pessoa física ou jurídica que 

possui créditos, relativos a tributos administrados por determinado órgão, poder 

utilizá-los na compensação de débitos próprios que possuir com o mesmo órgão. 

Entretanto, a Lei 9.430/96 em seu artigo 74, parágrafos 15 e 17, instituiu multa de 

50% sobre o valor do crédito não ressarcido ou compensado, nos casos de 

indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação.41 

Em análise ao dispositivo acima mencionado, resta clara a tentativa do 

Estado de intimidar o contribuinte a buscar restituição do que pode ser indevido, a 

Constituição Federal, em seu art. 5º, XXXIV, a, garante a todo cidadão o direito e 

petição aos Poderes Públicos em defesa de seus direitos, senão, vejamos:  

                                                             
40FERREIRA, João Bosco; BARTO, Cláudia Rose Maia. DOS JUROS DE MORA E DA 
CORREÇÃO MONETÁRIA NO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. Revista Jurídica, v. 13, n. 12, 
2012. 
41 Revista Consultor Jurídico.  2014. Disponível em < https://www.conjur.com.br/2014-set-

11/nao-cabe-multa-indeferimento-compensacao-tributaria > acesso em: 01/11/2017 
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Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
[...] 
XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do 
pagamento de taxas: 
 a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos 
ou contra ilegalidade ou abuso de poder42. 

Quando da vigência do artigo que instituía a multa de 50% (cinquenta por 

cento), as pessoas tanto físicas como jurídicas, se viam diante de um fundado 

receito de que seu pleito fosse indeferido administrativamente, podendo em razão 

disto, serem obrigados a pagar multa. Fazendo um paralelo com os pedidos judicias, 

é como se ao perder uma ação, seja qual objeto for, devêssemos pagar uma multa 

de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da causa por ter perdido, o que 

acabando sendo uma forma de intimidação.  

Impedir ou buscar impedir que os contribuintes busquem administrativamente 

o exercício de seu direito é inadmissível, uma vez que a administração deve se 

aparelhar para que possa de forma efetiva e rápida apreciar todos os pedidos 

formulados pela contribuinte, e não impedi-lo de exercer seu direito constitucional de 

ampla defesa. 

Clara se faz a inconstitucionalidade dos aludidos dispositivos legais, pois o 

direito de petição visa garantir a qualquer cidadão posicionar-se em defesa de seu 

direito, contra ilegalidade ou abuso de poder, não pode sofrer a punição política, 

quem obra de boa-fé. Sendo que o contribuinte de boa-fé não pode ser 

desestimulado de submeter sua postulação à Administração, ficando passível de 

multa só pelo fato de exercer regularmente seu direito. Assim, fica evidente a 

natureza sancionatória do aludido dispositivo legal, que visa suprimir o direito de 

petição do contribuinte de boa-fé em submeter à Administração seu pedido de 

restituição ou de ressarcimento de tributos pagos indevidamente ou a maior.43 

                                                             
42  Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos. 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm> acesso em: 
01/11/2017. 
 
43DE MELO, Veloso. POSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DE MULTA EM CASO DE INDEFERIMENTO 

DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. Disponível em < 
http://www.velosodemelo.com.br/possibilidade-da-aplicacao-de-multa-em-caso-de-
indeferimento-de-compensacao-tributaria/> acesso em: 01/11/2017 
 

https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/509f2321d97cd2d203256b280052245a?OpenDocument&Highlight=1,constitui%C3%A7%C3%A3o&AutoFramed
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Felizmente para os contribuintes, em 24 de fevereiro de 2016 no julgamento 

do Recurso Especial 796939, por unanimidade, o Plenário Virtual do Supremo 

Tribunal Federal, reconheceu a repercussão geral em disputa relativa à aplicação de 

multa de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor referente a pedidos de restituição, 

ressarcimento ou compensação de créditos considerados indevidos pela Receita 

Federal. 

A relatoria foi do ministro Ricardo Lewandowski, o qual claramente se 

posicionou: “O tema relativo à constitucionalidade da imposição de multa de ofício 

pelo indeferimento de pedidos de ressarcimento ou compensação perante a 

Fazenda Nacional ultrapassa, indubitavelmente, os interesses subjetivos postos em 

causa, repercutindo sobre centenas de milhares de processos administrativos”, 

afirma o relator do RE. Em sua manifestação, ele destacou a relevância econômica 

e jurídica da matéria, de forma a justificar o reconhecimento da repercussão geral. 

 

3.2. O direito à compensação do tributo pago indevidamente 

A compensação e como que um encontro de contas. Se o obrigado ao 

pagamento do tributo e credor da Fazenda Pública, poderá ocorrer uma 

compensação pela qual seja extinta sua obrigação, isto e, o credito tributário.44 

Tal instituto representa modalidade de extinção das obrigações, sendo 

aplicada pelo direito privado desde tempos remotos como uma forma de solução 

para o impasse de serem as partes ao mesmo tempo credoras e devedoras umas 

das outras.45 

É notável que o Direito Tributário, tendo em vista o envolvimento da cobrança 

de tributos com o exercício do direito de propriedade e com as relações mercantis, 

freqüentemente aproveita institutos originariamente pensados para o direito privado, 

sendo a compensação um exemplo. Contudo, a fim de garantir a sistematização do 

ordenamento, o aproveitamento desse conceito foi realizado de modo compatível 

com as peculiaridades do regime do Direito Público. Isso porque, de acordo com o 

que já fora mencionado em momento anterior, em razão do princípio da legalidade e 

                                                             
44 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. Edição 31. 2010. 
45RINALDI SILVESTRI, Luísa et al. A repetição de indébito dos tributos indiretos sob a ótica 

do princípio da legalidade tributária. 2013. 
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da indisponibilidade do interesse público, apenas na existência de lei está a 

autoridade administrativa autorizada a aplicar a compensação de créditos tributários 

com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a 

Fazenda Pública, conforme preceitua o artigo 170 do Código Tributário Nacional.  

 

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, 
ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade 
administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com 
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo 
contra a Fazenda pública.            (Vide Decreto nº 7.212, de 2010) 

 

A aplicação da compensação à repetição de indébito tributário encontra-se 

amparada, de acordo com Cleide Previtalli Cais (2009, p. 401-402), dentre outros, 

pelos princípios fundamentais da supremacia constitucional, da segurança jurídica, 

da moralidade administrativa, da igualdade, da proteção à propriedade e da utilidade 

processual. 46 

Temos duas considerações importantes em relação ao instituto da 

compensação, a primeira é que o efeito da compensação é a extinção automática ou 

por declaração do interessado dos dois créditos recíprocos, é de ressaltar a 

economia processual, ou seja, não há necessidade de duas ações distintas com 

maiores encargos, com os mesmos resultados, e em segundo lugar, temos o 

benefício em prol da própria segurança do crédito. 

O direito à compensação do crédito decorrente de indevido pagamento é 

inerente ao direito à restituição, e resulta, por isso mesmo do próprio princípio da 

legalidade.47 

Há, contudo, quem entenda que o requerimento de compensação na ação de 

repetição de indébito tributário representaria mudança do pedido inicial, o que é 

vedado pela lei processual. Nesse sentido, José Eduardo Soares de Melo (1999, p. 

241) afirma que a existência da possibilidade de compensação de valores pagos 

indevidamente como tributos e o argumento de morosidade na liquidação de uma 

ação de repetição de indébito não podem ser suficientes para autorizar a mudança 

da pretensão inicialmente formulada e a violação da regra processual. A prestação 

                                                             
46RINALDI SILVESTRI, Luísa et al. A repetição de indébito dos tributos indiretos sob a ótica do 
princípio da legalidade tributária. 2013. 
47 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. Edição 31. 2010. 
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jurisdicional deveria ser realizada nos limites da lide delineados pelo autor, sob pena 

de violação do contraditório e do devido processo legal. 48 

Por outro lado, Schubert de Farias Machado (1999, p. 411) afirma não se 

tratar de mudança de pedido, mas sim da execução da decisão. O reconhecimento 

judicial da repetição de indébito representaria um título que pode ou não ser 

executado, sendo possível que o autor desista da expedição do precatório para 

compensar seu crédito com outros débitos de mesma natureza. 49 

 Se esse crédito contra o Fisco corresponder a tributo recolhido 

indevidamente, o instituto da compensação é uma alternativa para o pedido de 

restituição. Na medida em que a lei admita, nos termos do art. 170 do Código 

Tributário Nacional, as compensações do crédito contra a Fazenda Pública, 

resultante do recolhimento indevido de tributo, atingem-se os mesmos efeitos da 

restituição, com diversas vantagens.  

Submetida a questão à análise do Superior Tribunal de Justiça, a Primeira 

Seção, ao julgar o Recurso Especial nº 1.114.404/SP, de relatoria do Ministro Mauro 

Campbell, prestigiou a posição de que cabe ao contribuinte a opção entre a 

compensação e o recebimento do crédito por precatório, eis que ambas configuram-

se como formas de execução do julgado colocadas à disposição da parte quando 

procedente o pedido.  

Com a edição da Lei nº 8.383/91, Cleide Previtalli Cais também defendeu que 

o direito à compensação pelo contribuinte poderia ser exercido independentemente 

de qualquer procedimento administrativo ou judicial, pela redação de seu artigo 66, 

caput:50 

 Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos, 
contribuições federais, inclusive previdenciárias, e receitas 
patrimoniais, mesmo quando resultante de reforma, anulação, 
revogação ou rescisão de decisão condenatória, o contribuinte 
poderá efetuar a compensação desse valor no recolhimento de 
importância correspondente a período subseqüente.  

                                                             
48RINALDI SILVESTRI, Luísa et al. A repetição de indébito dos tributos indiretos sob a ótica do 
princípio da legalidade tributária. Op. cit. 
49RINALDI SILVESTRI, Luísa et al. A repetição de indébito dos tributos indiretos sob a ótica 

do princípio da legalidade tributária. 2013. 
50RINALDI SILVESTRI, Luísa et al. A repetição de indébito dos tributos indiretos sob a ótica 

do princípio da legalidade tributária. Op. cit. 
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Primeiramente, vale lembrar que o Código Tributário Nacional previu a 

compensação como forma de extinção do crédito tributário, mas condicionou seu 

exercício aos requisitos estabelecidos em lei, nos termos de seu artigo 170.  

Diante desse cenário, Cíntia Daniela Bezerra de Albuquerque afirma que o 

Código não teria conferido ao contribuinte o direito à compensação, eis que o 

facultou à previsão de uma lei integradora. Pondera, contudo, que tendo sido editada 

a lei que autorizou e estabeleceu os critérios da compensação no âmbito federal (Lei 

8.383/91), nasceu para o contribuinte que preenchia os requisitos nela estabelecidos 

o direito subjetivo de valer-se da compensação, passando o ato administrativo 

respectivo a ser plenamente vinculado, em observância aos princípios da legalidade, 

da segurança jurídica e da moralidade administrativa. 51 

Todavia, com o advento do artigo 170-A no Código Tributário Nacional, a 

compensação de tributo objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo foi 

condicionada ao trânsito em julgado da respectiva decisão judicial. Assim, somente 

com o reconhecimento pelo Poder Judiciário do recolhimento indevido a certeza do 

crédito seria demonstrada e a compensação, justificada.  

 

Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de 
tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do 
trânsito em julgado da respectiva decisão judicial52. (Incluído pela Lcp 
nº 104, de 2001) 

 

Perante essa aparente incoerência, Cleide Previtalli Cais então defendeu a 

existência de dois sistemas de exercício do direito de compensação pelo 

contribuinte. Nesse sentido, a aplicação do artigo 170-A do Código ficaria restrita 

aos casos de “aproveitamento de créditos tributários objeto de contestação judicial 

pelo sujeito passivo da relação tributária”, permanecendo, contudo, a faculdade do 

contribuinte exercer seu direito subjetivo de proceder a compensação 

                                                             
51RINALDI SILVESTRI, Luísa et al. A repetição de indébito dos tributos indiretos sob a ótica 

do princípio da legalidade tributária. 2013. 
52 Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos. LEI Nº 5.172, 

DE 25 DE OUTUBRO DE 1966. Disponível em < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5172Compilado.htm> acesso em: 01/11/2017. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%205.172-1966?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%205.172-1966?OpenDocument
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automaticamente, ficando sujeito à livre apreciação da regularidade dos atos 

praticados pela autoridade administrativa.53 

Por fim, resta a análise do prazo para o exercício do direito à compensação. A 

doutrina separa-se em duas grandes correntes. Primeiro, há os que defendem a 

existência de prazo para sua utilização, dividindo-se, contudo, quanto à natureza 

deste e o tempo correspondente. Para Ricardo Mariz de Oliveira (1999, p. 390) o 

prazo da compensação é o mesmo do prazo para repetir. Isso porque afirma ser 

esse prazo também decadencial, atingindo o próprio direito, e pela compensação 

representar uma alternativa à repetição em espécie, de modo que transcorrido o 

prazo para esta também restaria terminado o prazo para aquela.54 

De outro lado, encontra-se a corrente que afirma inexistir prazo para o 

exercício da compensação. Nesse sentido, Hugo de Brito Machado (1999, p. 30-31) 

defende que o direito à compensação não pode ser confundido com o direito à 

restituição, pois enquanto este se configura no direito a uma prestação, aquele trata 

de um direito potestativo. Ademais, o exercício da compensação não depende de 

ação judicial. Ocorre que, não havendo regra específica de decadência neste caso e 

sendo notório que regras restritivas de direito não podem ser submetidas à 

interpretação extensiva, o exercício do direito à compensação não dependeria de 

qualquer prazo.55 

Apreciada a questão pelo Superior Tribunal de Justiça, prevalece o 

entendimento de que tanto nas ações de repetição de indébito como na declaração 

do direito à compensação incide o prazo de cinco anos definido pela Lei 

Complementar nº 118/2005. 

 

 

 

 

                                                             
53RINALDI SILVESTRI, Luísa et al. A repetição de indébito dos tributos indiretos sob a ótica 

do princípio da legalidade tributária. Op. cit. 
54RINALDI SILVESTRI, Luísa et al. A repetição de indébito dos tributos indiretos sob a ótica 

do princípio da legalidade tributária. 2013. 
55RINALDI SILVESTRI, Luísa et al. A repetição de indébito dos tributos indiretos sob a ótica 

do princípio da legalidade tributária. Op. cit. 
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3.3. Benefícios da via administrativa na repetição de indébito 

Conforme estudou-se acima, a repetição de indébito pode se dar de duas 

formas, judicial e administrativa, se cumpre aqui, tratar somente da via administrativa 

Efetuado pagamento indevido, surge o direito ao ressarcimento. Isso porque, 

em matéria tributária, ninguém age por liberalidade, mas estritamente por força de 

lei, sendo que o pagamento indevido implica enriquecimento sem causa do suposto 

credor em detrimento do suposto devedor.56 

Diversos são os benefícios de se optar pela via administrativa antes da via 

judicial, conforme demonstraremos abaixo, cumpre ressaltar também que não há 

necessidade de postular primeiramente nas vias administrativas para poder postular 

judicialmente.  

Começaremos com os custos, o Processo Administrativo Tributário (PAT), 

que é o meio em que podemos pleitear a repetição de indébito administrativamente 

é totalmente gratuito, sendo benéfico tanto para o contribuinte quanto para o Estado 

em questões financeiras. 

Com efeito, se um lançamento abusivo, ou com erros e defeitos, só pudesse 

ser objeto de impugnação na esfera judicial, isso significaria maiores ônus 

econômicos para as partes. Para o contribuinte, porque este deveria contratar 

advogado para defender seu direito; para o Estado, porque teria que arcar com as 

verbas de sucumbência e, indiretamente, com os custos de funcionamento da 

máquina judiciária.57 

Todos sabem o quanto é lento um processo em vias judiciais, mesmo que a 

constituição institua o contrário, podendo levar anos e anos para se ter uma decisão 

definitiva, pois bem, no processo administrativo, encontramos uma forma de 

resolução mais rápida, pelo menos em tese, foi estabelecido na Lei 11.457/07, prazo 

para se encontrar findo o processo.  

                                                             
56 PAULSEN, Leandro. Curso de direito Tributário completo. 4º edição. Livraria do advogado 
2012.  
57 MENDONÇA, Mauritânia Elvira de Sousa. Processo administrativo fiscal: alguns aspectos 
importantes. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XV, n. 104, set 2012. Disponível em: 
<http://www.ambito-
juridico.com.br/site/index.php/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=12252&revista_cade
rno=26>. Acesso em nov 2017. 
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Art. 24.  É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no pr
azo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo
 de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte58. 

Ademais, a nossa Constituição Federal também assegura a duração razoável 

do processo, vejamos: 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:  

LXXVIII a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados 
a razoável duração do processo e os meios que garantam a 
celeridade de sua tramitação59. (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 45, de 2004) 
 

Há críticas no sentido de que este prazo não é cumprido pela administração 

pública, mas de toda forma, não se compara aos processos judicias, ainda mais 

tendo em vista, o abarrotamento de ações do sistema judiciário. 

Ademais, vale ressaltar que o contencioso administrativo deve respeitar os 

princípios constitucionais, um deles em que é essencial no processo judicial e que 

também é essencial aqui, é o duplo grau de jurisdição, afinal o processo é conduzido 

por seres humanos, suscetíveis de falhas. 

Por jurisdição deve-se entender o poder conferido à autoridade administrativa 

para aplicar o direito, bem como para decidir controvérsia sujeita à sua apreciação. 

A organização do contencioso administrativo orienta-se pelo princípio do duplo grau 

de jurisdição, em obediência ao mandamento constitucional inserido no artigo 5º, LV, 

da Constituição Federal, que garante aos litigantes, em processo administrativo, o 

contraditório e a ampla defesa, conforme dito alhures, com os meios e recursos a ela 

inerentes. A possibilidade de falha humana do julgador sempre recomenda permitir 

ao vencido uma oportunidade de reexame da decisão com a qual não se 

conformou.60 

                                                             
58 Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. LEI Nº 11.457, 

DE 16 DE MARÇO DE 2007. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2007/lei/l11457.htm> acesso em: 01/11/2017 
59  Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos. 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm> acesso em: 
01/11/2017. 
60 MENDONÇA, Mauritânia Elvira de Sousa. Processo administrativo fiscal: alguns aspectos 
importantes. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XV, n. 104, set 2012. Disponível em: 
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Mesmo no caso de insucesso na via administrativa, não obsta o pleito na via 

judicial, a possibilidade da tutela judicial continua válida, sendo uma prerrogativa de 

o contribuinte optar pela mesma ou não. 

Vencido na fase administrativa do contencioso, pode o contribuinte ou 

responsável impetrar judicialmente ações para garantia de seus direitos. Trata-se de 

processo judicial tributário. O sujeito ativo da obrigação tributária também pode usar 

esse canal para fazer valer os seus direitos. É o processo judicial voltado para a 

área tributária.61 

O processo administrativo tributário observa alguns princípios, e um dos que 

mais beneficiam o contribuinte é o princípio do informalismo, nos processos judiciais, 

para os leigos as decisões mais parecem coisa de outro mundo, aqui neste princípio 

regulamenta que se devem utilizar somente as formalidades necessárias para 

obtenção da certeza. 

Por este princípio ficam dispensados ritos sacramentais e formas rígidas para 

o procedimento administrativo, principalmente no que concerne aos atos dos 

particulares. São suficientes “as formalidades estritamente necessárias à obtenção 

da certeza jurídica e a segurança procedimental”, como assegura Hely Lopes 

Meirelles.62 

O próprio contribuinte pode requerer ao fisco a repetição do indébito, não 

sendo necessária a presença de advogado para tal, apesar de ser indicado, pois o 

conhecimento da matéria faz total diferença, e o direito tributário, é um tanto quanto 

complexo. Mas de toda forma, se o contribuinte se sentir no direito não há 

necessidade de custos com honorários, podendo ele mesmo mediante requerimento 

a repartição competente pleitear seus direitos.  

Vários são os benefícios da via administrativa, e mesmo que não se obtenha 

êxito, podem-se buscar os meios judiciais. 
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juridico.com.br/site/index.php/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=12252&revista_cade
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61 CAMPOS, Dejalma de. DIREITO PROCESSUAL TRIBUTÁRIO Prática 
Administrativa e Judicial. 2ª Edição. São Paulo: Editora Rideel, 2007. 
62 CAMPOS, Dejalma de. DIREITO PROCESSUAL TRIBUTÁRIO Prática 
Administrativa e Judicial. Op. cit. 
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4. Conclusão 

 

A escolha do tema se deu a sua relevância em nossa dia a dia, acredita-se 

que todos deveríamos ter ao menos um conhecimento básico sobre os seus direitos, 

e como o direito tributário é um tema pra lá de complexo, se torna um tanto quanto 

complicado para os leigos. 

Na primeira parte do trabalho foram abordados aspectos históricos e também 

a vasta diversidade de tributos e alíquotas no Brasil, fazendo uma abordagem de 

maneira que possa ser compreendido.  

Na segunda parte, foram abordados conceitos para que se torne possível a 

compreensão do tema, sem essas definições ficaria difícil o entendimento do todo.  

E por fim, foi tratado a repetição de indébito em si, demonstrando os 

benefícios da via administrativa, tais como celeridade, não onerosa, não obsta uma 

posterior ação judicial entre outras, com relevância também para a tentativa do 

Estado de intimidar os contribuintes a buscarem esse direito, por meio da imposição 

de multa nos casos de indeferimento, além disso ainda foi tratado sobre a 

possibilidade da compensação dos tributos pagos indevidamente. 

Conclui-se portanto que a via administrativa para o contribuinte é um meio 

melhor para buscar seu direito nesta área, diz-se isso de acordo com os benefícios 

apresentados. 
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