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Compensação
Inexistência de guarida constitucional ao direito subjetivo à compensação tributária

CTN – Art. 156. Extinguem o crédito
tributário: (...) II. A compensação
CTN – 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

Compensação no direito privado
CC/02 – Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e
devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se
compensarem. Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas
líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.
Não há compensação “automática” (compensação legal)
Mas se admite compensação com créditos vincendos

Compensação na Ordenação de 1919
ALEMANHA
Compensação prevista na Ordenação tributária
Projeto de Enno Becker de 1919 não previa a possibilidade
Política de reparações de guerra
Pressão dos credores de indenizações contra o Estado alemão
Desobrigação de contribuir com o Reich enquanto não fossem indenizados
Ordenação/1919 acaba por prever a possibilidade de compensação tributária
Casuísmo: é possível ao Brasil proibir o direito à compensação?

Compensação de ofício pela Receita | 1986
Legalidade: somente quando a lei autorizar
Lei que institui o tributo determina como a OT será extinta
Art. 7º do Decreto-Lei nº 2.287/1986
Compensação de ofício pela RFB antes da
restituição/ressarcimento de tributos

Compensação de tributos de mesma espécie
Lei nº 8.383/1991 – Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou
a maior de tributos (...). § 1º A compensação só poderá ser efetuada
entre tributos, contribuições e receitas da mesma espécie. § 2º É
facultado ao contribuinte optar pelo pedido de restituição.
1991: (i) reconhecimento de direito subjetivo à
compensação no plano federal – ilícito à Administração
Federal limitar o direito por meio de normas infralegais; (ii)
compensação possível entre “tributos da mesma espécie”

Espécie e destinação constitucional
“Mesma espécie” interpretada como “mesma destinação”
(partilha constitucional de recursos da arrecadação)
Lei nº 9.250/1995 – Art. 39. A compensação (...) somente poderá
ser efetuada com (...) importância correspondente a imposto, taxa,
contribuição federal ou receitas patrimoniais de mesma espécie e
destinação constitucional, apurado em períodos subsequentes
Legislação federal em consonância com a
interpretação administrativa da Lei nº 8.383/1991

Compensação de espécies diferentes
Lei nº 9.430/1995 – Art. 74. (...) A Secretaria da Receita Federal,
atendendo a requerimento do contribuinte, poderá autorizar a
utilização de créditos a serem a ele restituídos ou ressarcidos para a
quitação de QUAISQUER tributos e contribuições sob sua administração
Nem mesma espécie, nem mesma destinação constitucional
Eg. compensação de Finsocial com Imposto de Renda
Porém: mantém, neste primeiro momento, a exigência de
requerimento do contribuinte a ser autorizado pela SRF

Ampliação do espectro da compensação
Lei nº 9.430/1995 (alterada pela Lei nº 10.637/2002) – Art. 74. (...) O sujeito passivo
que apurar crédito (...) de tributo administrado pela SRF, passível de restituição ou de
ressarcimento, PODERÁ UTILIZÁ-LO NA COMPENSAÇÃO de débitos próprios relativos
a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
Desnecessidade de requerimento prévio à SRF
A autorização decorre de lei: contribuinte apenas declara a compensação exclusivamente por DCOMP
Lei nº 9430/96 – Art. 74. (...). § 2o A compensação declarada
à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário,
sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Art. 26-A da Lei nº 11.457/2007 (dispositivo incluído pela Lei nº 13.670/2018)
Possibilidade de compensação de contribuições previdenciárias | DCOMP

CARF: súmulas
DCOMP não são confissão de dívida até 31/10/2003
Portanto passíveis de lançamento débitos não declarados
SÚMULA CARF Nº 52: Os tributos objeto de compensação indevida
formalizada em Pedido de Compensação ou Declaração de
Compensação apresentada até 31/10/2003, quando não exigíveis a
partir de DCTF, ensejam o lançamento de ofício.
Compensação diferente de dedução | Imputação de pagamento
SÚ M U L A CARF N º 76: Na determinação dos valores a serem
lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples,
devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza
efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos
em lei sobre o montante pago de forma unificada.

CARF: súmulas
Prazo de restituição
A partir do dia seguinte, 5 anos do recolhimento indevido.
SÚMULA CARF Nº 91: Ao pedido de restituição pleiteado
administrativamente antes de 09/06/2005, no caso de tributo
sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo
prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.

Usado também para restituições e compensações no CARF
SÚMULA CARF Nº 125: No ressarcimento da COFINS e da
Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção
monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei
nº 10.833, de 2003.

CARF: súmulas
Súmula CARF nº 154: Constatada a oposição ilegítima ao
ressarcimento de crédito presumido do IPI, a correção
monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do
contribuinte, conforme o art. 24 da Lei nº 11.457/07.

Súmula CARF nº 159: Não é necessária a realização de
lançamento para glosa de ressarcimento de PIS/Pasep e
Cofins não cumulativos, ainda que os ajustes se verifiquem na
base de cálculo das contribuições.

Compensação tributária e
denúncia espontânea
Equivalência ao pagamento e imputação proporcional

16

Denúncia espontânea
CTN - Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada,
se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância
arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Tema do direito tributário penal: estímulo à redenção | Impropriedade terminológica: confissão
Proximidade de institutos como desistência voluntária ou arrependimento posterior (arts. 15 e 16 CP)
Início do procedimento fiscal: art. 7º do Decreto nº 70.235/1972

DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Abrange as multas de mora (RESP 1.149.022)
Não se aplica às obrigações acessórias (RESP 1.466.966/RS)
Não se aplica a tributo declarado e não pago (Súmula 360 STJ)

Denúncia espontânea e compensação
Grande indefinição até a MP 66/2002 | Risco inclusive de decadência
DCOMP passa a ser instrumento extintivo, ainda que direito creditório esteja pré-constituído
Marco miliário para se constituir/aperfeiçoar DCOMP

Alteração da Lei nº 8.218/1991 pela Lei nº 11.941/2009

Denúncia espontânea e compensação
NO T A TÉ C N IC A

Nº 1

COSIT, D E 18/01/2012

(cancelada pela Nota Técnica nº 1 COSIT, de 12.06.2012)
Reconhece de ofício o sentido amplo de “pagamento” para abranger hipóteses de adimplemento como a “compensação”
18. Com relação à aplicabilidade da denúncia espontânea na compensação de tributos, não se pode perder de vista que pagamento e
compensação se equivalem; ambos apresentam a mesma natureza jurídica, seus efeitos são exatamente os mesmos: a extinção do
crédito tributário. Como consequência, a compensação também é instrumento apto a configurar a denúncia espontânea.

18.1 Tanto é assim que o art. 28 da Lei no 11.941/2009, ao dar nova redação ao art. 6° da Lei no 8.218/1991, conferiu à
compensação o mesmo tratamento dado ao pagamento para efeito de redução das multas de lançamento de ofício.
18.2 Essa equiparação do pagamento e compensação na denúncia espontânea resulta da aplicação da
analogia, prevista como método de integração da legislação pelo art. 108, I, do CTN.

18.3 (...) se o contribuinte não declara o débito na DCTF, porém efetua a compensação desse débito na
Dcomp, sendo os atos de confessar e compensar concomitantes, aplicasse o mesmo raciocínio previsto
no item 10, ou seja, neste caso resta configurada a denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN

Hesitação jurisprudencial: não equivalência
CTN - Art. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; II - a compensação
Art. 157. A imposição de penalidade não ilide o pagamento integral do crédito tributário.
Não se cogita da aplicação do art. 138 do CTN quando não há pagamento
Possibilidade de retificação em 5 anos da DCOMP
AgRg AREsp 174.514/CE e AgRg REsp 1.461.757/RS | 1ª e 2ª Turmas do STJ
Extinção do crédito tributário por compensação sujeita à condição resolutória da sua homologação
Caso a homologação não se efetive, tem-se por não pago o crédito tributário declarado, o que
implica a aplicação de encargos moratórios
Acórdão CSRF nº 9101-002.969, de 05/07/2017
Compensação ainda depende de homologação, logo o contribuinte ou responsável não denunciou
espontaneamente o não pagamento de tributo e não pagou com os acréscimos legais.
Inaplicabilidade do art. 138 CTN

Hesitação jurisprudencial: equivalência
CTN - Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o
dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa. § 1º O pagamento
antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao
lançamento. (...) § 4º Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador (...).

REsp 1.122.131/SC e AgRg no REsp 1.136.372 | 1ª e 2ª Turmas do STJ
Primeira e Segunda Turma do STJ consideram indiferente o adimplemento ser mediante
pagamento em dinheiro ou compensação tributária para fins de incidência do art. 150 do CTN
Logo, a compensação consuma o “lançamento por homologação”
Acórdão CSRF nº 9101-002.352, de 14/06/2016 e Acórdão CSRF nº 9101-003.687, de 07/08/2018
A regular compensação realizada pelo contribuinte é meio hábil para a caracterização de
denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN, cuja eficácia normativa não se restringe ao
adimplemento em dinheiro do débito tributário.

Hesitação jurisprudencial: equivalência

Acórdão CSRF nº 9303-004.985, de 19/05/2017
A “pagamento antecipado” equivalia a “adimplemento”, em razão da
eficácia extintiva da compensação, ainda que sujeita a homologação
Acórdão CSRF nº 9303-006.011, de 07/06/2018
A compensação, diferente do pagamento, não extingue imediatamente o crédito, ficando sujeita
à homologação e, portanto, não pode ser equiparada a ele para fins do artigo 138 do CTN
Acórdão CSRF nº 9303-006.010, de 03/02/2018 | Parcelamento
Por se tratar de matéria sumulada (Súmula nº 208/TRF, que trata de débitos confessados e
submetidos a pedido de parcelamento), não se aplica o artigo 138 do Código Tributário Nacional

Hesitação jurisprudencial: equivalência

Aplicação por turmas ordinárias do REsp 1.149.022/SP (regime repetitivo) que entendeu em obter dictum não ter a
compensação eficácia extintiva por estar sujeita a posterior homologação | Repetitivo trata da aplicação da denúncia
espontânea à multa moratória, sem discutir a respeito da equiparação de compensação a pagamento
IN A P L IC A B IL ID A D E do § 2º do art. 62 RICARF

AC Ó R D Ã O CARF Nº 3201-004.475, DE 28/11/2018
A regular compensação realizada pelo contribuinte é meio hábil para a caracterização de denúncia espontânea, nos
termos do art. 138 do CTN, cuja eficácia normativa não se restringe ao adimplemento em dinheiro do débito tributário
Compensação também pressupõe um pagamento anterior realizado pelo contribuinte

Hesitação jurisprudencial: equivalência

ACÓRDÃO CARF Nº 3301-009.587, SESSÃO DE 27/01/2021
CONSELHEIRO SALVADOR CÂNDIDO BRANDÃO JUNIOR
A compensação é meio de pagamento antecipado do tributo declarado na compensação,
pagando-se o débito declarado, não em dinheiro, mas com crédito de tributo
O termo “pagamento” no artigo 138 do CTN não está restrito à quitação do tributo em dinheiro
Diversas modalidades de pagamento previstas no artigo 156 do CTN (moeda corrente, cheque, vale postal,
estampilha ou papel selado, nos termos do artigo 162 do CTN), mas também outras formas de extinção representam
pagamento em sentido amplo, como a compensação, dação em pagamento e a conversão do depósito em renda
Redação do artigo 150, § 1º do CTN tem a mesma redação do art. 74, § 2º da Lei n. 9.430/1996,
justamente por que a compensação representa um pagamento antecipado do tributo,
extinguindo desde então o crédito tributário declarado, mas sujeito à ulterior homologação

Exposição de motivos do CTN
Reparação e regularização como objetivo último do dispositivo

RUBENS GOMES DE
SOUSA (FEA/USP)

Sentido lato de “pagamento” no CTN
ACÓRDÃO CARF Nº 1301-003.691, SESSÃO DE 24/01/2019, RELATOR CARLOS AUGUSTO DANIEL NETO

Certeza creditória e regras de verificação fiscal

Acórdão CSRF nº 9101-005.330, de 02/02/2021, Relatora Edeli Pereira Bessa
DE C L A R A Ç Ã O D E V O T O D O C O N S E L H E IR O CA IO CE S A R NA D E R

QU IN T E L L A

Pagamento/compensação: mesmos efeitos e mesmas condições para as duas modalidades de quitação tributária
Art. 74, § 2º da Lei n. 9.430/1996 de redação idêntica à do § 1º do art. 150 CTN, em relação à extinção do crédito

Pagamento/compensação de tributos sujeitos a homologação igualmente condicionados às mesmas R E G R A S D E
VERIFICAÇÃO FISCAL, têm a mesma hipótese resolutiva e, logo, alcançam o mesmo grau de C E R T E Z A C R E D I T Ó R I A
O art. 28 da Lei nº 11.941/2009 alterou a redação do art. 6º da Lei nº 8.218/91, equiparando as duas condutas
Solução de Consulta COSIT nº 110, de 07/05/2015: DCOMP é meio hábil para comprovar pagamento

Compensação extingue a obrigação
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA
JOSÉ SOUTO MAIOR BORGES

Inquietação científica, a condenação da idolatria do preestabelecido

Momento dramático da extinção da relação jurídico-tributária

Decorrência de uma relação de caráter
obrigacional que se afasta da ideia de sujeição
OBRIGAÇÃO tem natureza patrimonial no direito privado mas nada
impede que a OT não tenha, o que acontece com a multa isolada
(natureza penal)
Nada impede que se denomine obrigação tanto as relações de cunho
patrimonial quanto as prestações sem esta característica

Compensação extingue a obrigação
“COMPENSAÇÃO” | Luís Eduardo Schoueri
HOMENAGEM A JOSÉ SOUTO MAIOR BORGES

Rubens Gomes de Sousa: Estado não como superior
ao direito, mas como mais um sujeito de direito
O vínculo se dissolve com o cumprimento da prestação
obrigacional sujeita a término
Compensação extingue o CT (art. 156)
e por conseguinte a própria OT (§1º art. 113)

Imputação proporcional
CTN - Art. 163. Existindo simultaneamente dois ou mais débitos vencidos do mesmo sujeito passivo para com a mesma
pessoa jurídica de direito público, relativos ao mesmo ou a diferentes tributos ou provenientes de penalidade pecuniária ou
juros de mora, a autoridade administrativa competente para receber o pagamento determinará a respectiva imputação (...).

CTN - Art. 167. A restituição total ou parcial do tributo dá lugar à restituição, na mesma proporção, dos juros de mora e
das penalidades pecuniárias, salvo as referentes a infrações de caráter formal não prejudicadas pela causa da restituição.
Lei nº 9.430/1996 - Art. 43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário correspondente exclusivamente a
multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente.
Parágrafo único. Sobre o crédito constituído na forma deste artigo, não pago no respectivo vencimento, incidirão juros de
mora, calculados à taxa a que se refere o § 3º do art. 5º, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do
prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de pagamento.

Imputação proporcional

Acórdão CSRF nº 9101-005.330, de 02/02/2021, Relatora Edeli Pereira Bessa
DECLARAÇÃO DE VOTO DO CONSELHEIRO CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Imposição da satisfação automática de multa de mora
Interpretação sistemática que deve ser feita em prestígio ao art. 138 do CTN
Sobretudo depois da edição do art. 43 da Lei nº 9.430/96 (interpretado em conjunto com o art. 44)
Permite a formalização independente de exigência de penalidade e/ou juros devidos
Depois do art. 43 da Lei n. 9.430/96 poderia formalizar apenas a multa sob pena de tornar o art.
138 do CTN inaplicável, restringindo indevidamente a prerrogativa do contribuinte, havendo
meio legal (art. 43) de fazer apuração e exigência em separado

Controvérsia e felicidade
CONTROVÉRSIA DIALÉTICA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Tatiana Migiyama | Leonardo Branco
[2021]

“José Souto Maior Borges em um dado momento de sua obra celebra a rebeldia de
Nietzsche contra o método científico, assinalando sua ambição em dizer num breve
aforismo o que os outros não conseguiam expressar em todo um livro: o pensamento, que é
para muitos corvéia, nos seus dias felizes é uma festa. Se o propósito básico do jurista é
não apenas de compreender o texto, mas, sobretudo “(...) determinar-lhe a força e o
alcance, pondo o texto normativo em presença dos dados atuais de um problema”, e se a
composição das opiniões no contexto do discurso racional do processo é a concretização
da segurança jurídica de que, em algum momento, será proferida uma decisão, então o
exercício da controvérsia é o momento da celebração da razão não-cartesiana, o momento
de festejar o fazer científico das humanidades, o estado de graça e felicidade da ciência do
mestre pernambucano” – Tatiana Migiyama | Leonardo Branco
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