
Estado de Goiás
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Resolução RC n°

Tratam os autos de n° 10.660/04, de consulta formulada pelo
Prefeito Municipal de Rio Quente, Sr. Rivalino de Oliveira Alves,
apresentando as seguintes questões :

I) se eventual compensação de tributos (ISSQN) pago a
maior ou indevidamente, poderia ser considerado renuncia de receita e se
essa compensação poderá ser realizada mediante restituição de valores por
parte da Administração;

se, à luz do ordenamento jurídico, seria possível a
realização dessa compensação com débitos da mesma ou diversa espécie;

se seria necessária previsão orçamentária	 para
contemplação de uma eventual compensação.

Instada a manifestar-se nos autos a Superintendência Jurídica
desta CASA o fez de forma minudente, nos termos da legislação que
disciplina a matéria "sub examine" na forma abaixo :

"Do exame dos fatos apontados pelo consulente, impõe-se
registrar, por primeiro, que a cobrança dos créditos fazendários de natureza
tributária, regula-se para todos os entes federados, pelo CTN e pela Lei
Federal n. 6.830/80. Especificamente a compensação é uma modalidade de
extinção de crédito tributário prevista em seu art. 156, II, do CTN.

A compensação segundo MARCELO ABDALLA DA SILVA

é instituto regulado pelo Direito Civil e aceito em Direito
Tributário. Ocorre quando duas pessoas são, ao mesmo
tempo, credora e devedora uma da outra. As obrigações
extinguem-se até onde se compensarem. (Apud, Código
Tributário Nacional — Comentado e Anotado, coordenação de
VOLNEY ZAMENHOF DE OLIVEIRA SILVA, 2a Edição,
Campinas/SP: CS Edições Ltda, 2002, p. 624).

No Direito Tributário, a compensação é matéria que se insere
sob o princípio da reserva legal. Dispõe o CTN:

Art. 170 - A lei pode, nas condições e so s garantias
que estipular, ou cutre— pulação e	 uir
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à autoridade administrativa, autorizar a compensação
de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a
Fazenda Pública.

Parágrafo único - Sendo vincendo o crédito do sujeito
passivo, a lei determinará, para os efeitos deste artigo, a
apuração de seu montante, não podendo, porém,
cominar redução maior a correspondente ao juro de 1%
(um por cento) ao mês pelo tempo a decorrer entre a
data da compensação e a do vencimento.

Art. 170-A -	 É vedada a compensação mediante
aproveitamento de tributo, objeto de contestação
judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em
julgado da respectiva decisão judicial.

Assim, a orientação requerida pelo consulente encontra-se na
própria legislação citada em linhas volvidas, que dispõe sobre normas
gerais de direito tributário, a qual exige: a) edição de lei de iniciativa do
Prefeito, em face do disposto na alínea "b", II, §1° do art. 61 da CF; b)
obrigações recíprocas e específicas entre o Fisco e o contribuinte; c)
dívidas líquidas e certas.

Torna-se importante destacar que a utilização da forma de
compensação, observados os estritos termos do 	 CTN, não encontra
qualquer vinculação com o disposto no art. 14 da LRF.

Entretanto o orçamento deve contemplar a previsão para o
ingresso das receitas que efetivamente pertençam ao Município e, de outro
lado, os créditos orçamentários para ocorrerem os empenhos relativos às
despesas de "restituição" (devolução das receitas recolhidas a maior). As
duas etapas deverão ser contabilizadas (tanto a receita, quanto a despesa).

À vista do exposto

RESOLVE

o TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, pelos Cj?
membros integrantes de seu Colegiado, adotando o inteiro t or do Parecer
Jur n° 0515/04, que passa a integrar esta ato resol; manifesta( ao
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ilustre consulente o entendimento de que, nos termos consignados no art.
170 do CTN, seria possível fazer tal compensação, desde que o Código
Tributário Municipal fizesse constar essa previsão legal, observando,
contudo, as regras inscritas na legislação maior (CTN), sendo que a
utilização da referida compensação não teria qualquer vinculação ao
disciplinado no art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. A contabilização
da receita e da despesa deve respeitar os preceitos da Lei n° 4.320/64.

À Superintendência de Secretaria para as providências de mister.

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, em Goiânia,

0 9 JUN RUaos

? raikkuJo

Fui presente:

Presidente.

Relator.

elheiro.

Conselheiro.

Conselheiro.

Conselheiro.

Conselheiro.

, Procurador de Contas.
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TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
SUPERINTENDÊNCIA JURÍDICA

PROCESSO N.	 10660/04
INTERESSADO	 MUNICÍPIO DE RIO QUENTE
ASSUNTO	 CONSULTA

PARECER N. 0515/04

RIVALINO DE OLIVEIRA ALVES, Prefeito	 do
MUNICÍPIO DE RIO QUENTE, envia-nos a seguinte
consulta:

1 — Eventual autorização ou deferimento proferível	 pela
Prefeitura Municipal de Rio Quente concernente à compensação
de	 créditos tributários constituídos em favor daquele
contribuinte, decorrentes de recolhimentos a maior 	 ou
indevidos procedidos pelo mesmo a titulo do Imposto sobre
Serviços de Qualquer Natureza — ISSQN, para com obrigações
tributárias outras porventura devidas por esse mesmo
contribuinte junto a esta Municipalidade, nos exatos termos
contidos no art. 170, do CEN, e dos arts. 56 c 57, do Código
tributário Municipal de Rio Quente, poderia vir a	 ser
considerada renúncia de receita própria dessa Municipalidade,
ionitnine disposto no ;ui. 11 da Lei Complementar 11. 1011, de 111
de maio de 200, Lei de Responsabilidade fiscal, ou seja, se a
restituição de valores retidos indevidamente por terceiros por
essa Municipalidade seria considerada renúncia de receita sua?

2 — Da mesma forma, se se apresenta compatível juridicamente à
compensação de créditos tributários decorrentes 	 de
recolhimentos indevidos procedidos por determinado
contribuinte, para com débitos outros devidos pelo mesmo, de
mesma ou diversa espécie, junto a esta Prefeitura, com fulcro no
art. 170, do Código Tributário Nacional e nos arts. 56 e 57, do
Código Tributário Municipal, bem como se afigura necessária
prévia previsão orçamentária para contemplação do pedido de
compensação em questão, no contexto a relação receita x
despesas municipais?.

Do exame dos fatos apontados pelo
consulente, impõe-se registrar, por primeiro, que a
cobrança dos créditos fazendários de natureza
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tributária, regula-se para todos os entes federados,
pelo CTN e pela	 Lei	 Federal	 n.	 6.830/80.
Especificamente a	 compensação é uma	 modalidade de
extinção de crédito tributário prevista em seu art.
156, II, do CTN.

A compensação segundo MARCELO ABDALLA DA
SILVA

é instituto regulado pelo Direito Civil e aceito em Direito
Tributário. Ocorre quando duas pessoas são, ao mesmo
tempo, credora e devedora uma da outra. As obrigações
extinguem-se até onde se compensarem. (Apud, código
Tributário Nacional - comentado e Anotado,
coordenação de VOLNEY ZAMENHOF DE OLIVEIRA SILVA,
2 n Edição, campinas/sP: CS Edições Ltda, 2002, p.
624).

No Direito	 tributário,  a	 compensação é
matéria quê se insere sob 	 o principio da reserva
legal.  Di spõe o 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.

Parágrafo único - Sendo vincendo o crédito do sujeito
passivo, a lei determinará, para os efeitos deste artigo, a
apuração de seu montante, não podendo, porém,
cominar redução maior a correspondente ao juro de 1%
(um por cento) ao mês pelo tempo a decorrer entre a
data da compensação e a do vencimento.

Art. 170-A -	 É vedada a compensação mediante
aproveitamento	 de tributo, objeto de	 contestação
judicial pelo sujeito passivo, antes do transito em
julgado da respectiva decisão judicial.

Assim,	 a	 orientação	 requerida	 pelo
consulente encontra-se na própria legislação citada
em linhas volvidas, que dispõe sobre normas gerais
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de direito tributário, a qual exige: a) edição de
lei de iniciativa do Prefeito, em face do disposto
na alínea "b", II, §1° do art. 61 da CF; b)
obrigações recíprocas e específicas entre o Fisco e
o contribuinte; c) dívidas líquidas e certas.

Na lição de HUGO DE BRITO MACHADO (curso de
Direito tributário, São Paulo: MALHEIROS, 1999, págs. 155-156):

[...] a lei pode, nas condições e sob as garantias que
estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir
autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a
Fazenda Pública. Sendo vincendo o crédito do sujeito
passivo, a lei determinará, para efeito de compensação,
que se apure o montante do crédito, não podendo
determinar redução superior.

[ ]

É importante esclarecer que a lei não pode deixar a
cargo da autoridade administrativa o estabelecimento de
condições e a exigência de garantias para cada
contribuinte que pretenda utilizar a compensação. [...].
pode a lei fixar desde logo as condições para a
compensação dos créditos tributários em geral. 	 De
modo permanente. Ou então autorizar a compensação
apenas no concernente a determinado tributo, 	 ou
apenas durante certo prazo, em situações especificas.

[..-1.

Mesmo na hipótese de compensação excepcional,
admitida pela lei em face de certas circunstâncias, o
direito de um há de ser o direito de todos quantos
naquelas circunstâncias se encontrarem, não podendo a
autoridade administrativa, em nenhuma hipótese, decidir
discricionariamente.

Torna-se importante destacarmos que	 a
utilização da forma de compensação, observados	 osestritos termos do CTN , não encontra qualquer
vinculação com o disposto no art. 14 da LRF.	 CE%
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Entretanto o orçamento deve contemplar a
previsão para o ingresso das	 receitas que
efetivamente pertençam ao	 município e, de outro
lado, os créditos orçamentários para ocorrerem os
empenhos relativos às despesas de 	 "restituição"
(devolução das receitas recolhidas a maior). As duas
etapas deverão ser contabilizadas (tanto a receita,
quanto a despesa).

Ante o exposto, entendemos que, nos termos
consignados no art. 170 do	 CTN, seria possível ao
Município fazer a compensação, desde	 que o Código
Tributário Municipal fizesse constar	 essa previsão
legal, observando as regras	 inscritas pela Lei
maior, qual seja o CTN, sendo que a	 utilização da
compensação não encontraria qualquer vinculação com
o disciplinado no art. 14 da Lu. A contabilização
da receita e da despesa deve respeitar os preceitos
da Lei n. 4320/64.

É o parecer, S.M.J.

Superintendência Jurídica do Tribunal de
Contas dos Municípios, em Goiânia, aos 02 de junho
de 2004.

)	
C""	 \	 (2,L.

Valéria Carpaneda
Superintendente
OAB/GO 8.256
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