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São notáveis as mudanças pelas quais 
o Direito Tributário tem passado, nota-
damente no Brasil. Mesmo aos observa-
dores menos atentos, não passam desa-
percebidas as relevantes modificações 
de entendimento jurisprudencial que 
têm forjado novos contornos à matéria, 
exigindo novas releituras e sinalizando 
tendências até então, não raro, inusita-
das. Nesse contexto exsurge, numa feliz 
iniciativa da laboriosa Editora D’Placido, 
a presente coletânea de temas tributá-
rios, dedicada a trazer a lume os mais 
palpitantes e atuais temas do Direito Tri-
butário, manejados por autores que so-
bre eles se debruçaram e alçaram con-
clusões consistentes e úteis, dignas de 
serem divulgadas, refletidas e testadas.

A presente obra busca investigar e, ao final, propor uma releitura da 
eficácia e aplicabilidade da restrição imposta pelo art . 170-A do 
CTN, sobre a vedação de compensação tributária antes do trânsito 
em julgado, naqueles casos em que a matéria discutida já tenha 

sido dirimida por meio de precedente vinculante. Levando em consideração 
que, frente ao novo cenário jurídico-processual pátrio, eminente estandar-
te da segurança jurídica a título judicial está assentado nos institutos da 
Repercussão Geral (STF) e Recurso Repetitivo (STJ), cabendo ao estudo, 
portanto e em última análise, harmonizá-los, adequá-los e sopesá-los com 
os direitos fundamentais e princípios constitucionais visando integrá-los 
hermeneuticamente em conta do referido sistema de precedentes, mor-
mente porque, do próprio ponto de vista da Administração Pública, tais 
postulados já começam a apresentar força normativa-impositiva.
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