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ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO 

TRIBUTÁRIO  

COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO 

O procedimento relativo à compensação de ofício 
aplica-se aos casos de restituição ou ressarcimento de 
crédito do sujeito passivo para com a Fazenda 
Nacional relativo aos tributos e contribuições de 
competência da União. 
Dispositivos Legais: Lei nº 9.430, de 1996, arts. 73 e 
74, com a redação dada pela Lei nº 10.637, de 2002; 
Instrução Normativa SRF nº 600, de 28.12.2005, 
artigos 26 e 34. 

 

 

Relatório  

A interessada acima identificada formulou consulta, em 26.06.2006, acerca de 
interpretação da legislação relativa à restituição, ressarcimento e compensação de tributos e 
contribuições federais, mencionando a Lei nº 11.196, de 2005, o Decreto-lei nº 2.287, de 1986, 
art. 7º, o Decreto nº 2.138, de 1997, art. 6º, e a Lei nº 9.430, de 1996, art. 73, e expondo o que 
se segue. 

2.  Diz que, com base nos atos legais acima, o Fisco tem o poder de realizar, de 
ofício, a compensação de eventuais débitos existentes em nome do contribuinte com crédito a 
lhe ser restituído ou ressarcido. 

3.  Por outro lado, entende que a compensação de ofício somente pode ocorrer em 
caso de restituição ou ressarcimento, não alcançando o direito de compensação espontânea 
pelo contribuinte do eventual crédito com tributos vincendos. Aduz que, se o legislador 
quisesse submeter a compensação feita pelo contribuinte ao prévio confronto, pelo Fisco, dos 
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créditos eventuais com débitos existentes de mesma responsabilidade, o teria feito 
expressamente no texto legal. 

4.  Diz ainda que detém créditos referentes a Imposto de Renda, PIS e CSLL, 
pretendendo efetuar, mediante o preenchimento de PER/DCOMP, a compensação destes com 
tributos vincendos, da mesma natureza. 

5.  Acrescenta que tem débitos inscritos em Dívida Ativa, mas que se encontram 
com sua exigibilidade suspensa, seja por medida judicial, seja por garantia ofertada em juízo 
nas correspondentes execuções. 

6.  Dessa forma, entende que não há qualquer vedação legal para que seja realizada 
a compensação espontânea dos créditos que possui com tributos vincendos, posto que a 
“compensação de ofício” legalmente prevista cinge-se às situações em que se pretende restituir 
ou ressarcir o contribuinte, pois a legislação se refere à compensação de ofício de débitos do 
sujeito passivo com valores a lhe serem restituídos. 

7.  Isto posto, pede que seja confirmado seu entendimento de que o art. 7º do 
Decreto-lei nº 2.287, de 1986, o art. 73 da Lei nº 9.430, de 1996 e o art. 6º do Decreto nº 2.138, 
de 1997, contemplam única e exclusivamente a hipótese de restituição e ressarcimento ao 
contribuinte, impondo somente nesse caso a “compensação de ofício” pelo Fisco. 

Fundamentos  

8.  O Decreto-lei nº 2.287, de 1986, determina: 

Art. 7o A Receita Federal do Brasil, antes de proceder à restituição ou ao 
ressarcimento de tributos, deverá verificar se o contribuinte é devedor à 
Fazenda Nacional.(Redação dada pela Lei nº 11.196, de 2005) 
   
§ 1o Existindo débito em nome do contribuinte, o valor da restituição ou 
ressarcimento será compensado, total ou parcialmente, com o valor do débito. 
.(Redação dada pela Lei nº 11.196, de 2005) 
 
(...) 

9.  De sua vez, o Decreto nº 2.138, de 1997, dispõe: 

Art. 6° A compensação poderá ser efetuada de ofício, nos termos do art. 7° do 
Decreto-Lei n° 2.287, de 23 de julho de 1986, sempre que a Secretaria da 
Receita Federal verificar que o titular do direito à restituição ou ao 
ressarcimento tem débito vencido relativo a qualquer tributo ou contribuição 
sob sua administração. 
 
(...)  

10.  E a Lei nº 9.430, de 1996, tem o seguinte comando: 

Art. 73. Para efeito do disposto no art. 7º do Decreto-lei nº 2.287, de 23 de 
julho de 1986, a utilização dos créditos do contribuinte e a quitação de seus 
débitos serão efetuadas em procedimentos internos à Secretaria da Receita 
Federal, observado o seguinte: 
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I - o valor bruto da restituição ou do ressarcimento será debitado à conta do 
tributo ou da contribuição a que se referir; 
   
II - a parcela utilizada para a quitação de débitos do contribuinte ou 
responsável será creditada à conta do respectivo tributo ou da respectiva 
contribuição. 
 
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.(Redação dada pela Lei nº 
10.637, de 2002) 
 
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, 
pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos 
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.(Incluído pela Lei nº 
10.637, de 2002) 
 
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o 
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior 
homologação.(Incluído pela Lei nº 10.637, de 2002) 
 
(...) 

 

11.  A Instrução Normativa SRF nº 600, de 28.12.2005, por seu turno, dispõe: 

Compensação efetuada pelo sujeito passivo 
 
Art. 26. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por 
decisão judicial transitada em julgado, relativo a tributo ou contribuição 
administrados pela SRF, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá 
utilizá-lo na compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos 
a quaisquer tributos e contribuições administrados pela SRF. 
 
(...) 

§ 3º Não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito 
passivo, da declaração referida no § 1º: 

(...) 
III – o débito consolidado em qualquer modalidade de parcelamento concedido 
pela SRF; 

(...) 

 
§ 7º Os débitos do sujeito passivo serão compensados na ordem por ele indicada 
na Declaração de Compensação. 
 
(...) 
 
Compensação de ofício 
 
Art. 34. Antes de proceder à restituição ou ao ressarcimento de crédito do 
sujeito passivo para com a Fazenda Nacional relativo aos tributos e 
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contribuições de competência da União, a autoridade competente para 
promover a restituição ou o ressarcimento deverá verificar, mediante consulta 
aos sistemas de informação da SRF, a existência de débito em nome do sujeito 
passivo no âmbito da SRF e da PGFN. 
 
§ 1º Verificada a existência de débito, ainda que parcelado, inclusive de débito 
já encaminhado à PGFN para inscrição em Dívida Ativa da União, de natureza 
tributária ou não, ou de débito consolidado no âmbito do Refis, do 
parcelamento alternativo ao Refis ou do parcelamento especial de que trata a 
Lei nº 10.684, de 2003, o valor da restituição ou do ressarcimento deverá ser 
utilizado para quitá-lo, mediante compensação em procedimento de ofício. 
 
§ 2º Previamente à compensação de ofício, deverá ser solicitado ao sujeito 
passivo que se manifeste quanto ao procedimento no prazo de quinze dias, 
contado do recebimento de comunicação formal enviada pela SRF, sendo o seu 
silêncio considerado como aquiescência. 
 
§ 3º Na hipótese de o sujeito passivo discordar da compensação de ofício, a 
autoridade da SRF competente para efetuar a compensação reterá o valor da 
restituição ou do ressarcimento até que o débito seja liquidado. 
 
§ 4º Havendo concordância do sujeito passivo, expressa ou tácita, quanto à 
compensação, esta será efetuada e o saldo credor porventura remanescente 
será restituído ou ressarcido ao sujeito passivo. 
 
§ 5º Quando se tratar de pessoa jurídica, a verificação da existência de débito 
deverá ser efetuada em relação a cada um de seus estabelecimentos. 
 

12.  Como se vê pela leitura dos textos legais acima transcritos, o procedimento 
relativo à compensação de ofício aplica-se aos casos de restituição ou ressarcimento de crédito 
do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional relativo aos tributos e contribuições de 
competência da União. Nesses casos, a autoridade competente para promover a restituição ou o 
ressarcimento deverá verificar, mediante consulta aos sistemas de informação da SRF, a 
existência de débito em nome do sujeito passivo no âmbito da SRF e da PGFN. 

13.  De sua vez, o art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996, que trata da compensação pelo 
sujeito passivo mediante Declaração de Compensação, dispõe que a compensação declarada 
extingue o débito, sob a condição de ulterior homologação pela autoridade, sendo que os 
débitos do sujeito passivo serão compensados na ordem por ele indicada na Declaração de 
Compensação. O dispositivo legal não faz menção aos procedimentos de compensação de 
ofício. 

14.  De qualquer modo, no presente caso a interessada informou que tem débitos 
inscritos em Dívida Ativa, mas que se encontram com sua exigibilidade suspensa, seja por 
medida judicial, seja por garantia ofertada em juízo nas correspondentes execuções. Assim, 
estando suspensa a exigibilidade dos débitos, não há que se cogitar de compensação de ofício 
em relação a eles. Ressalte-se, também, que é vedada a compensação efetuada pelo sujeito 
passivo de crédito com débito consolidado em qualquer modalidade de parcelamento 
concedido pela RFB. 
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Conclusão  

15.  À vista do exposto, respondo à consulente que: 

a) O procedimento relativo à compensação de ofício aplica-se aos casos de restituição ou 
ressarcimento de crédito do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional relativo aos 
tributos e contribuições de competência da União.  

b) A compensação declarada pelo sujeito passivo extingue o débito, sob a condição de 
ulterior homologação pela autoridade, sendo que os débitos do sujeito passivo serão 
compensados na ordem por ele indicada na Declaração de Compensação. No caso de 
compensação espontânea, os respectivos comandos legais não fazem menção aos 
procedimentos de compensação de ofício. 

c) De qualquer modo, no seu caso, estando suspensa a exigibilidade dos débitos (por 
medida judicial, ou por garantia ofertada em juízo nas correspondentes execuções), não 
há que se cogitar de compensação de ofício em relação a eles. 

Ordem de Intimação  

16.  Dê-se ciência desta solução. 
 
17.  [...] 
 
18.  Na forma do disposto no art. 48 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, os 
processos administrativos de Consulta serão solucionados em instância única, não 
comportando assim a presente solução de consulta recurso de ofício ou voluntário. 
Excepcionalmente, se o interessado tomar conhecimento de outra solução divergente desta, 
aplicada à mesma matéria e fundada em idêntica norma jurídica, poderá interpor recurso 
especial, sem efeito suspensivo, no prazo de 30 (trinta) dias da ciência desta solução, para a 
Coordenação-Geral de Tributação - Cosit, em Brasília - DF, na forma da Instrução Normativa 
SRF nº 740/2007, art. 16. 

Belo Horizonte, 30 de novembro de 2007. 

 
 

SANDRO LUIZ DE AGUILAR 
Chefe/DISIT/6ª R.F. 

Competência delegada pela Portaria SRRF n.º 632/2007 (DOU de 14/08/2007) 
 

DLJ 


