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● A compensação de créditos previdenciários (administrativa ou judicial) já é prática comum e 

constante entre as empresas;

● Dúvida quanto à necessidade de retificação das obrigações acessórias;

● Divergência entre legislação e jurisprudência;

● Possíveis consequências daí decorrentes.
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INTRODUÇÃO:
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DAS COMPENSAÇÕES:

Procedimento Operacional 

de Compensação em GFIP:
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DAS COMPENSAÇÕES:

Procedimento Operacional 

de Compensação no eSocial:

1) Envio do eSocial e EFD-Reinf;

2) Envio da DCTF Web (declaração de débitos);

3) Preenchimento e envio da Declaração de Compensação 

(ambiente PER/DCOMP Web); 

4) Vinculação do crédito na DCTF Web (retificação) para 

apuração das contribuições previdenciárias efetivamente 

devidas.
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LEGISLAÇÃO APLICÁVEL:

➢ Instrução Normativa RFB nº 1717/2017 – determina a necessidade de operacionalização da

compensação mediante retificação da GFIP;

➢ Manual da GFIP – orienta em seu item 7 que, enquanto houverem discussões judiciais

envolvendo determinadas verbas, a GFIP deve continuar sendo normalmente informada;

➢ Direito constitucional do contribuinte em compensar e/ou restituir os valores pagos

indevidamente ou a maior (Art. 155, XII, “c” da Constituição Federal, combinado com art.

170 do CTN e art. 74 da lei nº 9.430/1996 e IN 1.717/2017.
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POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL – “favorável aos contribuintes”:

Superior Tribunal de Justiça - STJ
REsp 1.509.893

Publicação: 10 de maio de 2018

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF
Processo: 10972.720122/2011-43
Julgamento: 12 de abril de 2016

(...)5. A exigência, em Portaria Ministerial, de retificação da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço e de Informações à Previdência Social - GFIP para a
compensação dos valores indevidamente recolhidos a título
de contribuição previdenciária sobre os subsídios dos
ocupantes de cargo eletivo, regulamentada pelo art. 4°, I, da
Portaria MPS 133/2006 tendo como pretenso fundamento o
art. 32, IV, da Lei 8.212/1991, é ilegítima, porque criou
verdadeira obrigação tributária que só poderia ser instituída
por lei específica. (...)

(...) Por fim, quanto ao segundo argumento trazido pelo auditor que não
procedeu o município a retificação das GFIP, entendo que também não é
suficiente para indeferir o direito a compensação, uma vez que o próprio
auditor destaca a existência de contribuições indevidas. Entendo que o
descumprimento da Instrução Normativa, quanto a retificação das
GFIPs constituiu falta, ou seja sujeita a penalidades da legislação. Ao
proceder a compensação das contribuições recolhidas indevidamente à
título de agente político, indicou o contribuinte que a dita verba não
constitui fato gerador de contribuição previdenciária, ou seja, deveria
proceder a retificação das GFIP. Em não o fazendo incorre em falta
sujeita ao Auto de Infração de Obrigação Acessória, vez que faz constar
em GFIP informação incorreta. Dessa forma, entendo que a aplicação
de penalidade pelo descumprimento de obrigação acessória é sim
possível, evitando que a GFIP permaneça incorreta, mas não ser
determinante para indeferir restituição, ou mesmo declarar indevida
compensação. (...)
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POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL – “favorável aos contribuintes”:

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF
Processo: 15940.000077/2011-06
Julgamento: 17 de junho de 2019

“O fato de o ente público não retificar a GFIP, excluindo os agentes políticos, não pode constituir óbice à compensação ou restituição quando
constatado o direito creditório do recorrente, sem prejuízo de eventual autuação por descumprimento da obrigação acessória relaci
onada à prestação de informações em GFIP. ”
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POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL – “contrário aos contribuintes”:

Superior Tribunal de Justiça - STJ
REsp 1.443.951

Publicação: 18 de abril de 2018

“TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AGENTES POLÍTICOS. LEI Nº 8.212/1991, ART. 12, INC. I, ALÍNEA "H".
INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DA GFIP. RESPONSABILIDADE DO
CONTRIBUINTE. PORTARIA Nº 133/2006 DO MPS. PRESCRIÇÃO. LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005.
VII. Apresenta-se legítima a exigência de retificação das GFIP - Guias de Informações à Previdência Social, prevista no artigo 4º, I, da
Portaria MPS nº 133/06 e no art. 6º da IN/MPS/SRP nº 15, de 12 set 2006, para fins de promoção da compensação dos valores
indevidamente recolhidos, frente ao disposto no parágrafo único do art. 131 da lei n. 8.213/91.VIII. Nos termos previstos nos arts. 170 E 170-
A, do CTN, a compensação tributária será autorizada mediante as condições e estipulações previstas em lei e a Portaria 133, tem o seu
fundamento legal no art. 131, da Lei nº 8213/91, podendo, assim, estabelecer critérios convenientes à Política Fiscal. (...)
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CONCLUSÃO:

Pelo exposto, estamos diante de 05 possíveis cenários:

1º - Retificação – ausência de penalidades (“nova” prescrição + trabalho operacional)

2º - Ausência de retificação – “ausência” de penalidades;

3º - Ausência de retificação – multa administrativa – erro na obrigação acessória;

4º - Ausência de retificação – glosa dos créditos;

5º - Ingresso de ação judicial – garantir o direito de tomar o crédito e não retificar.
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CONCLUSÃO 2:

Problemáticas na retificação GFIP/eSocial:

• Diferenças de bases INSS x FGTS;

• Diferenças de bases INSS empregado e INSS empregador;



MUITO OBRIGADO!


