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o Liquidação da sentença – via judicial (MS ou ação 
ordinária)

o Alternativa para PJ não mais operacional ou c/ 
acúmulo de crédito ou baixa expectativa de 
compensação

o Possibilidade de perícia contábil para quantificação 
do indébito

o Risco de sucumbência sobre o valor em discussão

o Fila de pagamento do precatório (prazo contado da 
habilitação)

o Medida prévia: habilitação na RFB 
(procedimento formal, cf. IN 1717) 

o Análise do crédito após habilitação

o Estratégia p/ efeito caixa imediato (?)

o Liquidação de débitos previdenciários

o Risco de multa (50%) 
Crédito “cheio” (ICMS destacado)

o Consumo total do crédito em 5 anos
(IN 1717/17 e SC COSIT nº 239/19)

PRECATÓRIO                                      COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA
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TRIBUTAÇÃO DO CRÉDITO

Precatórios (liquidação da sentença no âmbito judicial)

ADI SRF nº25/03:

REGRA GERAL Decisão que não fixa o valor
do crédito

o a tributação deve ocorrer no momento em
que a decisão favorável transita em julgado,
independentemente do momento da
contabilização

o no trânsito em julgado da decisão dos
embargos à execução de sentença; ou

o na data da expedição do precatório
(habilitação), se não houver embargos à
execução de sentença

Não há previsão legal/posicionamento expresso sobre o momento da tributação quando a restituição é
requerida na esfera administrativa (isto é, na via habilitação c/c PER/DCOMP)
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RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA CONFORME REGRAS DA RFB

1 2 3 4

Formalização do
pedido

Habilitação PER/DCOMP Homologação

Documentos da ação e

indicação do valor do crédito

Crédito Líquido e Certo?

Disponibilidade jurídica?

Não identificamos precedentes

No PER/DCOMP poderá ser

transmitido Crédito Líquido e

Certo?

Disponibilidade jurídica e

econômica?

01 precedente do CARF (antigo)

e decisões liminares (TRF 2 e 3)

Até 5 anos da transmissão do

pedido

Efetiva liquidez e certeza do

crédito tributário somente com a

homologação da compensação.

01 precedente judicial (caso

TIM)

Não há análise do

crédito

Não suspende prazo

prescricional

Valor para

operacionalizar a

compensação?
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RECONHECIMENTO DO CRÉDITO
REGRA CONTÁBIL (CPC nº 25)

Regra contábil (CPC nº 25): 

O reconhecimento do ativo e de seu correspondente ganho é adequado quando sua realização
for “praticamente certa”, i.e. quando for praticamente certo que ocorrerá uma entrada de
benefícios econômicos (Itens 33 e 35)

Do ponto de vista estritamente jurídico...
“certo” é o direito fundado em situação
jurídica de finitiva –i.e.: decisão judicial
transita da em julgado, dada a sua força de lei
entre as partes (art.5º, XXXVI da CF/88 e art.
503 do CPC)

“praticamente certo” é o direito fundado em
situação jurídica controversa, cujo desfecho
definitivo, embora ainda não ocorrido,
ocorrerá, por determinação legal, em um dado
sentido (ex. efeito legal de RG, Repetitivos)

VS.
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aproximadamente

20%

93% Início das 
compensações 

Fiscalização10/2018

08/2018

Liminar*Permitiu a 
compensação

Aumento nos resultados e 
distribuição recorde de 

dividendos
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