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RELATÓRIO 

EXMO. SR. JUIZ FEDERAL CLODOMIR SEBASTIÃO REIS, RELATOR CONVOCADO: 

Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido da autora 
em ação ordinária em que objetivava a repetição do indébito como pedido sucessivo à abstenção 
de cobrança da contribuição previdenciária sobre o auxílio pré-escolar, o qual foi resolvido 
administrativamente.  

É o relatório. 

 

VOTO 

 

EXMO. SR. JUIZ FEDERAL CLODOMIR SEBASTIÃO REIS, RELATOR CONVOCADO: 

Admissibilidade recursal 

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso de apelação deve ser 
conhecido.  

Quanto aos efeitos, segundo as normas do CPC/2015, a apelação terá efeito 
suspensivo. Será, no entanto, recebida apenas no efeito devolutivo quando (art. 1.012, § 1º, 
CPC/2015): 

[...] 

I - homologa divisão ou demarcação de terras; 

II - condena a pagar alimentos; 

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos 
do executado; 

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; 

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; 

VI - decreta a interdição. 

Considerando, pois, que a situação em apreço se amolda com perfeição à exceção 
do dispositivo transcrito, a apelação deve ser recebida apenas no efeito devolutivo. 

Mérito 

O reconhecimento do direito, a se concretizar na esfera administrativa, sob o crivo 
do Fisco, não se confunde com pedido de repetição de indébito.  

Assim, ajuizada a ação após 09/06/2005, a prescrição atinge os valores devidos, 
em repetição de indébito, anteriores ao quinquênio que houver antecedido o ajuizamento da ação, 
como no caso, conforme decidido pelo Pleno do STF (RE 566621/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 
trânsito em julgado em 27.02.2012), sob o signo do art. 543-B do CPC, que concede ao 
precedente extraordinária eficácia vinculativa que impõe sua adoção em casos análogos, 
reconheceu a inconstitucionalidade do art. 4º, segunda parte, da LC 118/2005.  
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Quanto ao direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos, o Superior 
Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a lei que 
rege a compensação tributária é a vigente na data de propositura da ação, ressalvando-se, no 
entanto, o direito de o contribuinte proceder à compensação dos créditos pela via administrativa 
em conformidade com as normas posteriores. Precedente (REsp nº 1137738/SP – Rel. Min.  Luiz 
Fux – STJ – Primeira Seção – Unânime – DJe 1º/02/2010). 

Nesse diapasão, se a ação tiver sido ajuizada na vigência da Lei nº 10.637/2002, 
que alterou a redação do art. 74 da Lei 9.430/96, possível a compensação com débitos relativos a 
quaisquer tributos e contribuições administrados pela SRFB. No caso das contribuições 
previdenciárias, entretanto, a partir da entrada em vigor da Lei 11.457/07, os créditos serão 
compensados somente com contribuições destinadas ao custeio da Seguridade Social. 

Nos termos do art. 170-A do CTN, “é vedada a compensação mediante o 
aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito 
em julgado da respectiva decisão judicial”, vedação que se aplica inclusive às hipóteses de 
reconhecida inconstitucionalidade do tributo indevidamente recolhido (STJ, REsp 1167039/DF, rel. 
ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, sob o rito do art. 543-C do CPC, DJe de 2/9/2010). 

A partir da Lei 11.941, de 27.05.2009, que revogou o art. 89, §3º, da Lei 8.212/91, 
deferida a compensação, não há, em relação ao valor a ser pago, aplicação de limite máximo.                                                                                                                                                                                                                                                                      

De outro lado, as restrições previstas em instruções normativas encontram 
fundamento no art. 170 do CTN, e, assim, não há de se falar em exorbitância ao poder 
regulamentar por parte da autoridade fiscal, ao estipular a imputação proporcional do crédito em 
compensação. Com base nessa premissa, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento proferido 
na sistemática do recurso repetitivo (REsp 960239, relator ministro Luiz Fux, DJe de 24/06/2010), 
firmou o entendimento de ser legítima a regulamentação estabelecida pela autoridade fiscal, tanto 
no âmbito formal quanto no material. 

Sobre a eventual possibilidade de repetição do indébito, dispõe a Súmula 461 do 
STJ que “o contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o 
indébito tributário certificado por sentença declaratória transitado em julgado”. 

Consectários 

À repetição/compensação aplica-se apenas a taxa SELIC, caso os valores a serem 
restituídos sejam posteriores a janeiro de 1996: 

“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. (. . .) LEGALIDADE. SELIC. 
INCIDÊNCIA A PARTIR DE 1º.01.1996. 

....................................................................................................................... 

3. Na repetição, ou na compensação, de tributos federais, antes da Lei 
9.250/95 incidia a correção monetária desde o pagamento indevido até a 
restituição ou a compensação (Súmula 162/STJ), acrescida de juros 
moratórios a partir do trânsito em julgado (Súmula 188/STJ), na forma do 
art. 167, parágrafo único, do CTN.  Após a edição da Lei 9.250/95, no 
entanto, passou a incidir a taxa SELIC desde o recolhimento indevido, ou a 
partir de 1º de janeiro de 1996 (caso o recolhimento tenha ocorrido antes 
dessa data). 

.......................................................................................................................” 

(AgRg no REsp 1307687/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 11/09/2012, DJe 18/09/2012) 

 Explicito que a correção monetária e os juros devem incidir na forma do Manual de 
Cálculos da Justiça Federal. 



PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

 
APELAÇÃO CÍVEL N. 0058974-93.2013.4.01.3400/MG  
 

x 
 
Nº Lote: 2017144901 - 2_1 - APELAÇÃO CÍVEL N. 0058974-93.2013.4.01.3400/MG - TR24845ES 

Em qualquer hipótese, fica vedada a reformatio in pejus, observados os estritos 
limites objetivos dos pedidos inicial e recursal. 

Honorários 

Dispõe a Súmula 26 da Corte Especial deste TRF 1ª Região que “a lei regente do 
recurso é a que está em vigor na data da publicação da sentença ou decisão”. 

O art. 927 do CPC/2015, por sua vez, prescreve que: 

Art. 927.  Os juízes e os tribunais observarão: 

[...] 

V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem 
vinculados. 

Os honorários advocatícios nascem contemporaneamente à sentença e não 
preexistem à propositura da demanda, devendo observar as normas do CPC/2015 nos casos de 
decisões proferidas a partir de 18/3/2016 (Informativo de Jurisprudência nº 602, publicado em 
24.05.2017, do STJ, sobre o REsp 1.636.124/AL, de Relatoria do Min. Herman Benjamim, julgado 
à unanimidade em 06.12.2017 e publicado em 27.04.2017). 

Esclareça-se que esse entendimento foi chancelado em 28.06.2017 pelos 
integrantes da 4ª Seção desta Corte quando do julgamento unânime da Ap 36147-
64.2007.4.01.9199/RO, submetida ao rito do art. 942 do CPC/2015 perante o quórum 
qualificado da 7ª Turma. 

Nesse contexto, publicada a sentença na vigência do CPC/2015, a fixação dos 
honorários deve ser definida de acordo com os critérios estabelecidos pelo novo código, se 
aplicando, por conseguinte, o disposto no seu art. 85. 

Invertida a sucumbência, os honorários sucumbenciais ficam arbitrados, em 
desfavor da Fazenda Pública, em 10% sobre o valor da condenação (valor da causa: 
R$10.098,00). 

Isso posto, dou provimento à apelação. 

É o meu voto. 

 
JUIZ FEDERAL CLODOMIR SEBASTIÃO REIS 

RELATOR CONVOCADO 
 


